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Forord

Denne boka handler om endringene i norsk allmennfjernsyn fra slutten av
1980-tallet og fram til 1996. Mange har bidratt til at boka er blitt en realitet.
Den største takken går til de medarbeiderne i NRK og TV2 som har latt seg
intervjue i forbindelse med prosjektet. Takk for vennlig og tålmodig
behandling og takk for at dere tok dere tid til å dele erfaringer og innsikter
med meg. Jeg kan bare håpe at boka yter disse erfaringene og innsiktene
rettferdighet.

En spesiell takk går til dem som har gitt meg praktisk hjelp i de to kanalene.
Dette gjelder særlig Thomas Barth og Birgit Eie i NRKs forskningsavdeling,
og Harald Strømme og Arve Løberg i TV2.

En stor takk går også til de mange andre som i løpet av prosjektperioden har
opplyst meg om ulike sider ved norsk fjernsynsbransje. Dette gjelder øvrige
medarbeidere i NRK, TV2 og andre kanaler, representanter for medie-
forvaltningen og frittstående produksjonsselskap, dagspressejournalister og
mediekritikere, og, ikke minst, venner, kolleger og familiemedlemmer. I en
særstilling her står Arild Aspøy, Knut Helland, Espen Ytreberg, Eli Skogerbø,
Eva Bakøy, Nina Berg og Borghild Gramstad, som alle har øst av sitt vidd og
sine fjernsynskunnskaper i mitt nærvær. Arild, Knut, Espen og Eli fortjener en
ekstra stor takk for å ha lest og kritisert manuset fra perm til perm og for å ha
vært konstruktive og inspirerende samtalepartnere gjennom hele prosessen.

Boka er blitt til takket være en treårig forskningsbevilgning fra Norges
forskningsråd. I denne perioden har jeg hatt min arbeidsplass ved Institutt for
medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Dette har vært et
spennende og hyggelig arbeidsmiljø. Takk til kolleger og studenter for å ha
utfordret og inspirert meg ved mange anledninger. Takk også til Signe
Brandsæter for at hun hjalp meg med alt det praktiske i avslutningsfasen.
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Et hovedproblem med en bok som dette er at nye ting hele tiden skjer, og
at det derfor er vanskelig å avslutte. En ting er i alle fall sikkert: uten det milde
presset fra Fagbokforlagets entusiastiske medarbeidere hadde boka sikkert
ikke blitt ferdig.

Oslo, november 1996
Trine Syvertsen
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Kapittel 1:

Innledning og perspektiver

Først var det bare snø på skjermen. Så ble det helt svart. En enslig fyrstikk ble
tent i mørket. Gradvis ble det lysere og vi fikk se at det var kong Harald som
holdt i fyrstikken. Sammen med ham sto dronningen, og ved siden av dem, et
tildekket fjernsynsapparat. Etter noen høytidelige ord fra kongeparet, ble
teppet trukket til side og et fargesprakende 2-tall kom til syne på TV-skjermen.
Datoen var 5. september 1992 og TV2 hadde begynt sine sendinger.

Fire år seinere var scenen et helt annen. Åpningen av NRK2 31. august
1996 foregikk i noe som så ut som en stor lagerhall og uten at verken konge-
paret eller andre notabiliteter var til stede. Det hele var mer som et vanlig
underholdningsprogram. Nye kanaler var blitt rutine.

Mellom disse to begivenhetene ligger et spennende stykke norsk fjernsyns-
historie. Dette er historien om hvordan 30 års nasjonalt fjernsynsmonopol
fikk sin endelige slutt. Med etableringen av TV2 endret en helt sentral arena
for norsk kultur og politikk karakter: Seerne fikk nye valgmuligheter,
annonsørene en ny markedsføringskanal, politikerne en ny scene, kulturin-
teressene en ny inntektskilde og offentligheten et nytt debattema. Etablerin-
gen av flere nye kanaler utover på 1990-tallet bidro imidlertid til å svekke
selve den nasjonale fjernsynsarenaen som TV2 var opprettet for å styrke.
Etter hvert virket hele den lange TV2-debatten som et minne fra en svunnen
tid.

«Den store TV-krigen» var avisenes navn på de endringene som her er
antydet. Forpostfekningene til denne krigen hadde allerede pågått i flere år,
siden TV3s premieresending nyttårsaften 1987. Først med TV2 gjorde
imidlertid krigstypene for fullt sitt inntog i pressedekningen. Valget av det
felles paradigmet «TV-krig» har naturligvis sammenheng med den moderne
journalistikkens hang til forenkling, polarisering og konflikt. Ikke desto mindre
var den nye mediesituasjonen mange ganger preget av en brutal kamp mellom
fjernsynsaktørene, og flere nyetablerte kanaler bukket under i konkurransen.
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«TV-krigen» var imidlertid ikke bare en «krig» om penger og markeds-
andeler. Det var også en kamp hva som egentlig var hensikten med fjernsynet
– en kamp om fjernsynets sjel. Denne kampen foregikk i et landskap med tre
ytterpunkter: Skulle fjernsynet først og fremst være et underholdnings-
medium hvis hovedfunksjon det var å gi eierne avkastning på sine investerin-
ger? Skulle det være et journalistisk medium som først og fremst konkurrerte
med dagspressen? Eller skulle det være et allmennkulturelt medium der
hovedformålet var å trekke nasjonen sammen i et felles rom for formidling
av opplevelse og kunnskap?

Opplegget for boka
Denne boka konsentrerer seg om allmennkringkasterne NRK og TV2, og
deres strategier og programpolitikk. De sentrale spørsmålene som diskuteres
er: Med hvilke midler kjempet TV2 seg til sterk posisjon på det norske
fjernsynsmarkedet? Hvor store forandringer måtte NRK gjennom for å møte
utfordringen fra den nye konkurrenten? Og ikke minst: Ble programtilbudet
mer mangfoldig eller mer ensidig som følge av konkurransen?

Framstillingen er delt i to hoveddeler som til dels har ulik innretning og
profil. Første del inneholder en kronologisk framstilling av utviklingen i
allmennfjernsynskanalene fra slutten av 1980-tallet og fram til 1996. Her
drøftes etableringen av TV2, hvordan NRK forberedte seg på den nye
situasjonen, og hvordan de to kanalene forholdt seg til hverandre og til de
politiske og økonomiske rammevilkårene i årene fram til 1996. I denne delen
er det den historiske fortellingen som er malen; hovedhensikten er å
rekonstruere endringsprosessen og det kulturelle og politiske klimaet i peri-
oden.

I framstillingens del II er det historiske perspektivet fortsatt med. Inn-
retningen her er imidlertid mer analytisk; her er hensikten å diskutere konse-
kvensene av den utviklingen som er dokumentert. I denne delen analyseres
NRKs og TV2s programpolitikk, programsammensetting og programprofil
ved hjelp av ulike tilnærminger. Her finnes blant annet en analyse av
motprogrammeringen mellom kanalene i perioden 1992-95, en statistisk
gjennomgang av kanalenes tilbud i beste sendetid på kveldstid, og en
diskusjon av de to kanalenes programtilbud innenfor ulike programtyper og
sjangre.

Framstillingen er basert på et bredt spekter av kilder: dokumenter og ut-
spill fra fjernsynsselskapene selv, intervjuer med ledere og fagsjefer i NRK
og TV2, programinformasjon av ulik karakter, og omtale av fjernsyns-
utviklingen i aviser og tidsskrifter. Sistnevnte kilder har jeg brukt for å gi
et inntrykk av hvordan «TV-krigen» ble utkjempet i andre medier, men også
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for å kunne formidle noe av den stemningen og det kulturelle klimaet som
rådet i perioden. En samlet oversikt over kildene finnes som vedlegg bak
i boka.

Dette er en faglitterær framstilling. Jeg har imidlertid lagt vekt på å gjøre
boka tilgjengelig og nyttig også for allmennt interesserte lesere. Blant annet
har jeg tatt med flere konkrete eksempler enn det som er vanlig i en fagbok
av denne type.

Fra monopol til konkurranse
Framstillingen handler altså om norske allmennkanalers utvikling fra slutten
av 1980-tallet og fram til midt på 1990-tallet. I denne perioden gikk fjernsynet
over fra å være en regulert offentlig virksomhet til å bli en industri. En
nøkkelfaktor i denne endringen er konkurranse mellom ulike kanaler.

I Norden rådde kringkastingsmonopolene grunnen helt fram til 1980-
tallet. Så lenge en kanal har monopol, kan den i stor grad ignorere de
betingelsene som er grunnleggende i en markedsøkonomi. Monopolkanaler
trenger ikke kjempe om verken seere, program eller talent, og kan, i
prinsippet, prioritere overordnede kulturelle og sosiale hensyn. Dette betyr
likevel ikke at kanalene alltid prioriterer slike hensyn. Monopolstrukturen
åpner også for at medarbeidere og avdelinger kan leve sitt eget liv og dyrke
sine separate verdier og kulturer. Institusjonell arroganse, byråkrati og
sløsing er kjennetegn som i like høy grad hefter ved monopolkanalene, som
programkvalitet og idealistisk orientering.

Det som her er sagt, innebærer at virksomheten i monopolkanaler som
hovedregel er mer produksjonsorientert enn distribusjonsorientert, dvs. mer
orientert mot det medarbeiderne synes er viktig å produsere enn det
markedsundersøkelser indikerer at «folk vil ha». Det er likevel viktig å
understreke at monopolkanalene ikke opererte i et samfunnsmessig vakum.
Monopolkanalene forvaltet viktige privilegier (ikke minst lisensinntektene),
og for å sikre sin legitimitet måtte også disse tilstrebe en dialog med det
allmenne publikum. Enda viktigere var det imidlertid at kanalene måtte sikre
seg oppslutning fra dominerende politiske og kulturelle institusjoner og
eliter. I en monopolsituasjon har styringen av kringkastingsinstitusjonene
som regel et korporativt preg. Det er representanter for den samme
administrative eliten som har kontroll over både politikken, kulturen og
kringkastingen.

Med en gang konkurranse innføres, forandres de eksterne rammene for
virksomheten. I konkurransesituasjonen er det først og fremst tilbud og
etterspørsel som avgjør hvilke kanaler, program og medarbeidere det går bra
med og på hvilke premisser. Dette stiller de tidligere monopolkanalene
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overfor store utfordringer når det gjelder å omstille produksjonsapparat og
organisasjonsformer. Et særlig vanskelig spørsmål er hvordan kanalene kan
forene hensynet til en høy seeroppslutning med hensynet til å opprettholde
sin legitimitet og troverdighet.

Konkurransesituasjonen griper også inn i arbeidsmiljøet og de interne
hierarkiene. Mens noen avdelinger og medarbeidere får sin posisjon i
nasjonens liv svekket, opplever andre konkurransen som en stimulans. Dette
betyr at det interne konfliktnivået med stor sannsynlighet intensiveres når det
ytre presset øker.

Mediepolitikk og offentlig debatt
Konkurransesituasjonen bidrar imidlertid ikke bare til å endre vilkårene for
de tidligere monopolkanalene. I de fleste land er innføringen av konkurranse
på fjernsynsmarkedet synonymt med å åpne for privat eierskap og reklame-
finansiering, og konkurransesituasjonen fører dermed med seg endringer i
den administrative eliten som har styringen med fjernsynsutviklingen.
Konkurransesituasjonen innebærer at næringslivets kvinner og menn i større
grad rykker inn på arenaer som tidligere var forbeholdt politikere, kultur-
eliten, de intellektuelle og representanter for sosiale og kulturelle interesser.
Dette har i sin tur konsekvenser for mediepolitikken og den offentlige
mediedebatten.

Når private interesser rykker inn på fjernsynsmarkedet, ligger det i selve
forutsetningene at den kulturpolitiske styringen svekkes. Ut fra et ønske om
å beskytte sine investeringer, vil de private aktørene, som en hovedregel,
være mer opptatt av å sikre seg juridisk og økonomisk framfor politisk og
kulturell ryggdekning. Dette skaper en kløft mellom de nye kanalene og de
tradisjonelle mediedebattantene. De sistnevnte kan lett falle inn i en rituell
og nostalgisk preget kritikk av den nye tid og alt dens vesen, mens den nye
tids menn (ja, de er stort sett menn), klager over manglende forståelse for at
fjernsynskanalene først og fremst er til for å tjene penger.

Men mediepolitikken endres ikke bare ved at nye aktører trer inn på
arenaen. På lengre sikt er det også åpenbart at den reguleringen som er basert
på at det er mulig å skille mellom ulike distribusjonsformer undergraves. Når
alle som har råd til det, kan etablere en mer eller mindre riksdekkende
fjernsynskanal, og når fjernsynssignalene kan formidles gjennom alt fra
elektrisitetsnettverk til telefonlinjer, sier det seg selv at det blir vanskelig å
opprettholde den type konsesjonsordninger som var kjernen i norsk
kringkastingslovgivning på 1990-tallet.

Fortsatt begrenser imidlertid teknologien hvor mange som kan sende via
ulike distribusjonskanaler, og den politiske reguleringen har fortsatt en rolle
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å spille. Denne rollen er imidlertid en annen enn i monopolsystemet. I
konkurransesituasjonen blir mediepolitikkens fremste oppgave å regulere
konflikter mellom aktørene. I framstillingen skal vi se hvordan det norske
allmennfjernsynssystemet – forstått som et system der NRK og TV2 ble
garantert økonomiske og distribusjonsmessige privilegier i bytte mot å utføre
viktige samfunnsoppgaver – gjorde det politiske system til kamparena for
flere åpne oppgjør mellom de store medieaktørene. I konkurransesituasjonen
blir staten en garantist for helt bestemte offentlige og private interesser, og
det sier seg selv at dette er en rolle som stiller nye krav til kultur- og
mediepolitikerne.

Allmennfjernsynets utvikling: Et analytisk rammeverk
De utviklingstrekkene som er skissert så langt, henger i høy grad sammen
med mer allmenne samfunnsendringer. Det er ikke bare NRK som har mistet
sin dominerende posisjon og blitt mer service- og markedsorientert i løpet
av det siste tiåret; det gjelder også institusjoner som kirken, skolen, uni-
versitetene, pressen, helsevesenet og de andre kommunikasjonsmono-
polene. Fjernsynets oppgave er blant annet å reflektere de endringene som
skjer i samfunnet, og programtilbudet ville dermed uansett ha forandret seg
fra syttitallet og fram til i dag. I konkurransesituasjonen skjer imidlertid
endringene mye raskere enn de gjorde i monopoltida, og utviklingen går
også i andre retninger. Konkurransen blir en katalysator for noen endringer,
men samtidig en selvstendig årsaksfaktor som bidrar til at bestemte løsninger
blir valgt framfor andre.

Det kanskje mest sentrale tema i konkurransesituasjonen er hvorvidt
utviklingen går i retning av større mangfold eller større ensidighet i pro-
gramtilbudet. Er det slik at ulike kanaler nærmer seg hverandre, og at det
ikke lenger spiller noen rolle om en kanal er offentlig eller privat, lisens-
finansiert eller reklamefinansiert? Eller er det slik at kanalene finner ulike
nisjer å utnytte, og markerer seg nettopp ved å være forskjellig fra andre
kanaler?

For å kunne besvare disse spørsmålene er det nødvendig å identifisere de
faktorene som er virksomme i konkurransesituasjonen. I utgangspunktet kan
det her være fruktbart å skille mellom to hovedtyper av årsaksfaktorer. På den
ene siden har vi de bransjelogikkene som alle kanaler må forholde seg til
dersom de ønsker å overleve på fjernsynsmarkedet. Fire slike logikker er
særlig sentrale: Å holde seertallene oppe, å få mest mulig fjernsyn ut av hver
krone, å opprettholde legitimiteten og troverdigheten, og å posisjonere seg best
mulig i forhold til de medieøkonomiske og medieteknologiske utfordringene
på fjernsynsmarkedet.
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Nødvendigheten av å forholde seg til disse faktorene presser i utgangs-
punktet kanalene i retning av å foreta mange av de samme disposisjonene.
På tvers av disse bransjelogikkene virker imidlertid strukturelle faktorer som
historisk sett har vært regnet som viktige for å opprettholde forskjeller mellom
ulike virksomheter. Også her kan vi skille ut fire faktorer som særlig
relevante: eiendomsforhold (privat eller offentlig), finansieringsform (lisens
eller reklamefinansiert), privilegier (som f.eks enerett til reklame eller
lisensinntekter) og programforpliktelser (f.eks. en forpliktelse til å drive
allmennkringkasting). Et viktig spørsmål i analysen er i hvor stor grad de
sistnevnte faktorene kan modifisere bransjelogikkene og dermed bidra til å
opprettholde et mangfoldig fjernsynstilbud.

I det følgende skal jeg gi en kort innføring i årsaksfaktorene og
sammenhengen mellom dem. Framstillingen er strukturert med utgangs-
punkt i de fire bransjelogikkene. For hver av disse peker jeg så på mulige
forskjeller mellom kanalene ut fra eiendomsforhold, finansieringsform,
privilegier og programforpliktelser.

Å holde seertallene oppe
Den viktigste endringen konkurransen fører med seg, er en endring i
forholdet mellom fjernsynet og dets publikum. For reklamefinansierte
kanaler representerer publikumsoppslutningen en nødvendig valuta for å
trekke inn reklameinntekter. Men i konkurransesituasjonen blir også publi-
kumsoppslutningen viktig for lisensfinansierte kanaler, selv om de, i prinsip-
pet, får sine bevilgninger uten hensyn til hvor populære programmene deres
er.

En årsak til dette er den reint psykologiske. Mens en i monopolsituasjonen
kunne få høye seertall nesten uansett hva en sendte ut, blir det i konkurranse-
situasjonen tydelig hvem som mislykkes i å kapre seere. Selv om alle i
fjernsynsbransjen vet at seeroppslutning henger sammen med mange
faktorer som ligger utenfor det enkelte program, og at lave seertall kan ha
mange årsaker, vil vurderinger av den enkeltes verdi for institusjonen
uvilkårlig bli knyttet til de seertallene hun bidrar til å trekke inn.

Lisenskanalenes fokusering på seertall har imidlertid også en annen, og
mer prinsippiell forklaring, nemlig frykten for at en nedgang i seer-
oppslutningen kan true selve lisensfinansieringen. Det har vært mye diskutert
hvorvidt en høy seeroppslutning virkelig er nødvendig for å kunne legitimere
lisensen, og hva som i så fall er den «magiske grensen». I konkurransens
tidlige faser opererte mange tidligere monopolkanaler med en målsetting om
en markedsandel på 50 %, men dette har etterhvert vist seg umulig å forsvare
for de fleste. Det faktum at målsettingene stadig justeres ned uten at
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lisensavgiften forsvinner, kan tyde på at angsten for å miste seere er
overdrevet. Det er imidlertid mange eksempler på at lisensmoralen synker
når seertallene går ned. I mange land har det vært organiserte protestaksjoner
mot lisensen1, og det er flere eksempler på at lisensen er blitt koblet f.eks.
til strømregningen for å få folk til å betale.

En tredje grunn til at lisenskanalene er opptatt av seertall, er at en høy
seeroppslutning i seg selv gjør kanalene mer konkurransedyktige. Dersom
kanalen beholder en høy oppslutning, kan den lettere skaffe seg program-
rettigheter og talenter uten å måtte betale så mye for det. De fleste – og dette
gjelder alt fra idrettsutøvere og programledere til politikere – foretrekker å
være med i program som mange ser, framfor å være «bortgjemt» på en
minoritetskanal. En høy seeroppslutning kan dermed kompensere for en del
av de andre problemene lisenskanalene opplever i konkurransesituasjonen.

I utgangspunktet er det altså viktig både for lisenskanaler og reklame-
finansierte kanaler å skaffe seg høy seeroppslutning. Ikke alle seergrupper er
imidlertid like viktige for kanalene. Både i reklamefinansierte og lisens-
finansierte kanaler går utviklingen i retning av større segment- og målgruppe-
orientering. I det reklamefinansierte fjernsynet er spesialiseringen primært
drevet fram av annonsørenes behov; annonsørene er i utgangspunktet kun
interessert i å betale for å nå de forbrukerne som kan tenkes å kjøpe produktet.
I lisensfinansierte kanaler er målgruppeinnretningen delvis et svar på at de
«mister» attraktive seergrupper til de kommersielle kanalene. Målgruppe-
orienteringen har imidlertid også sammenheng med en mer allmenn utvikling
i retning av å identifisere og betjene nye grupper av forbrukere, og en
erkjennelse av at publikum består av mange ulike delkulturer.

Det er likevel viktig å ikke overvurdere betydningen av målgruppe-
orienteringen. Oppslutningen om alle kanaler reflekterer nemlig, på en eller
annen måte, det generelle mønsteret når det gjelder fjernsynsforbruk: eldre
personer ser mer enn yngre, folk med lav utdanning ser mer enn folk med
høy,  og husholdninger med adgang til flere kanaler ser mer enn de med færre
(MMI/Norsk TV-meterpanel, se også Høst 1986, 1991, 1993, Barwise og
Ehrenberg 1988). Hovedmålet for fjernsynskanalene blir dermed primært å
tiltrekke seg flest mulig seere, og sekundært å sørge for at seerne har en mest
mulig gunstig demografisk profil.

Jakten på seere har to potensielt viktige implikasjoner for program-
tilbudet. For det første kan seertallsorienteringen føre med seg en høyere
prioritering av program som erfaringsmessig trekker høye seertall: nyheter
og aktualiteter, sport, underholdning og populærfiksjon. For det andre kan
dette føre til en sterkere vektlegging av programleggingen – selve struktu-
reringen av sendeskjemaet. Et hovedtrekk ved fjernsynsutviklingen er, som
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vi skal se, at kanalene i økende grad tar i bruk de samme programleggings-
teknikkene, og at alle forsøker å konstruere et sendeskjema som er så enkelt
at seerne kan internalisere det og gjøre det til styrende for sine egne
hverdagsrutiner.

Også her er det imidlertid grunn til å forvente forskjeller mellom kanalene.
I offentlige kanaler med mange ansatte og forpliktelser i retning av et
mangfoldig programtilbud, er det grunn til å forvente større variasjon, både
når det gjelder utvalget av programtyper og plasseringen i sendeskjemaet. I
private og reklamefinansierte kanaler vil program som trekker lavere seertall
kun bli prioritert hvis de er vesentlige for kanalenes legitimitet og profil.
Konkrete programforpliktelser pålagt fra det offentlige, vil imidlertid kunne
korrigere dette bildet, særlig dersom de er ledsaget av sentrale privilegier som
er viktige for fjernsynskanalene.

Å få mest mulig fjernsyn ut av hver krone
Så langt har vi sett at konkurransesituasjonen fører med seg en økt jakt på
seertall. Men denne jakten må naturligvis skje innenfor rammene av
kanalenes økonomiske ressurser. Så lenge lisenskanalene var aleine på
markedet, hadde de en svært gunstig økonomisk situasjon. I konkurranse-
situasjonen øker prisene samtidig som de fleste kanaler utvider sendetiden
for å øke sine reklame- og seerandeler.

Prisøkningen på populære program er kanskje den største utfordringen
fjernsynskanalene står overfor. I en særstilling her står begivenheter som
fotball-VM og OL, der det har vært en prisøkning på flere hundre prosent på
1980- og 1990-tallet. Også prisene på populære filmer, serier og underholdnings-
talenter preges av høy inflasjon. Mens slikt programstoff gir direkte uttelling
i form av høye reklameinntekter i de kommersielle kanalene, er det vanske-
ligere for lisenskanalene å følge med i prisgaloppen. De tjener akkurat like
mye penger enten de viser populære sportsbegivenheter eller ikke. For
lisenskanalene innebærer prisøkningen først og fremst at det blir mindre
penger til andre programtyper.

Samtidig som prisene øker, skjer det en sterk økning i tilbudet. De
reklamefinansierte kanalene øker antallet timer for å kunne få plass til mer
reklame, og de lisensfinansierte kanalene følger etter for ikke å miste
markedsandeler. En utvidelse i retning frokost-, formiddags- og natt-TV er
et viktig trekk ved konkurransesituasjonen. Totaltall for hele Europa viser
at fjernsynsutbudet økte fra 260 000 timer i året i 1987 til 700 000 timer i 1991
(Ford og Ford 1993:141). Og potensialet for fortsatt økning er enormt. Mens
en kanal som sender seks timer hver dag trenger 2190 timer program i året
– en situasjon som var dekkende for monopoltidas Norge – vil et system
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med 20 kanaler som sender 18 timer i døgnet trenge over 130 000 timer pr.
år.

Det sier seg selv at inntektsgrunnlaget ikke kan holde følge med
prisøkningen og økningen i sendetid. For den kommersielle sektoren har det
i oppbyggingsfasen vært en eksplosjon i andelen av reklamepengene som
går til TV, men reklamemarkedet som helhet preges av stagnasjon. For
lisensfinansierte kanaler har det vært en tilsvarende økning i inntektsgrunn-
laget ved at stadig flere har betalt lisens for farge-TV. Etter hvert som farge-
TV blir allemannseie, er det imidlertid mindre å hente her, og mange
lisenskanaler har allerede over flere år opplevd stagnasjon i inntektene.

Kombinasjonen av økt konkurranse, økt sendetid, høy inflasjon og mer
eller mindre stagnasjon i inntektene, skaper dermed en vanskelig situasjon
for alle TV-kanaler. Totalresultatet er færre seere pr. kanal og færre kroner
å lage fjernsyn for. Dette fører på den ene siden til at kanalene må produsere
billigere TV. På den andre siden fører det med seg en jakt på andre
bidragsytere som kan være med å betale for programproduksjonen.

Når det gjelder hvordan man skal produsere rimelig fjernsyn, har
billigkanaler i alle land gått foran og vist vei. I Norge er TVNorge det beste
eksemplet på en lavbudsjettkanal som har produsert et stort volum for lite
penger, og som i flere år opererte med store overskudd. De nye reklame-
finansierte allmennkanalene vil i utgangspunktet ha mange av de samme
trekkene som billigkanalene, i og med at også disse styres etter prinsippet om
å få flest mulig seere for lavest mulige utgifter. Også på dette området kan
imidlertid programforpliktelser og behovet for å trekke til seg attraktive
seergrupper, føre til at mer kostbare produksjoner blir prioritert.

For lisenskanalene er situasjonen i utgangspunktet mer problematisk; de
har mange fast ansatte, et stort produksjonsapparat «i huset», og dermed større
faste utgifter. For at disse kanalene skal kunne frigjøre midler til en ekspan-
sjon av sendeflaten, vil det dermed være nødvendig å sette i verk rasjonali-
seringstiltak.

Den andre, og adskillig mer attraktive måten å spare penger på, er imid-
lertid å få andre til å dekke en del av utgiftene. I TV-bransjen skjer dette
hovedsakelig gjennom samproduksjoner og samfinansieringsordninger,
eksterne salgsavtaler og ulike former for sponsing. Blant disse finansierings-
måtene er den siste på mange måter den enkleste for TV-kanalene å
forholde seg til, men den er også den mest kontroversielle. Hensikten fra
sponsorens side er alltid å drive markedsføring – enten det nå er for en
bestemt bransje, bedrift, varemerke, produkt eller aktivitet – og dette reiser
spørsmål knyttet til den redaksjonelle integriteten. For reklamefinansierte
kanaler er det i tillegg et spørsmål om de lisensfinansierte kanalenes
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sponsoravtaler spiser av en reklamepott som egentlig skulle vært forbe-
holdt de kommersielle.

Å vedlikeholde sin legitimitet og troverdighet
Så langt har vi sett at det er et press på kanalene for å oppnå høye seertall
og utnytte ressursene slik at de kan finansiere et ekspanderende program-
tilbud. Men det er ikke bare penger og seertall som avgjør hvem som greier
seg bra på fjernsynsmarkedet. Kanalene må også pleie sin politiske legitimitet
og sin troverdighet overfor publikum.

I Norge har det ikke vært tradisjon for at medienes oppgaver spesifiseres i
detalj. Både NRK og TV2 er fra politisk hold definert som «allmennkring-
kastere»2, mens deres faktiske forpliktelser er uttrykt i relativt generelle
vendinger. Dette gjelder særlig for NRK, som for mesteparten av sin historie
ikke en gang har hatt noen formålsparagraf, men også TV2s konsesjonsvilkår
(se kapittel 2), inneholder relativt «runde» formuleringer. I statusen som
«allmennkringkaster» ligger det imidlertid at både NRK og TV2 forvalter viktige
privilegier: NRK har enerett på lisensinntektene, mens TV2 (i utgangspunktet)
hadde enerett på de nasjonale reklameinntektene. Innebygget i allmenn-
kringkastingsstrukturen ligger det dermed en idé om at kanalene, for å forsvare
sine privilegier, skal tolke programforpliktelsene på en måte som er i overens-
stemmelse med offentlighetens forventinger.

Lisensfinansierte offentlige kanaler er, som jeg allerede har vært inne på,
avhengige av politisk legitimitet. I NRKs tilfelle er det myndighetene som
fastsetter lisensavgiftens størrelse, og myndighetene har også tradisjonelt hatt
innflytelse over mange andre sider ved virksomheten. Politisk legitimitet er
imidlertid også viktig for private kanaler. Staten spiller fortsatt en sentral rolle
når det gjelder å løse konflikter mellom medieaktørene, og de kanalene som
i konfliktsituasjoner kan framstå som mest «verdige», vil bli favorisert i den
politiske behandlingen. Så lenge myndighetene fastsetter hvem som har rett
til å sende til hvilke markeder, samt regler for eiendomsforhold og reklame,
kan politisk legitimitet bety millioner i økte eller tapte inntekter.

Så langt i diskusjonen kan det se ut som legitimitet først og fremst innebærer
å gjøre politikerne fornøyd. Slik er det imidlertid ikke. Kanalene må til enhver
tid balansere behovet for politisk legitimitet mot behovet for å oppnå troverdighet
overfor publikum. I en vestlig liberal kultur med sterke idealer om medienes
uavhengighet, er det nødvendig både for seeroppslutningen og kanalenes all-
menne omdømme at de framstår som uavhengige av staten, politiske partier og
økonomiske interesser. Kanalene må også vise seg troverdige på andre områder,
for eksempel gjennom å ha prestisjetunge programtyper som nyheter og andre
nasjonale program, og ved å ta hensyn til mindreårige og minoriteter.
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Når det gjelder legitimitet og troverdighet har ulike kanaler ulik styrke. En
offentlig kanal som NRK har lange tradisjoner som forvaltningsbedrift og
lange tradisjoner med å vedlikeholde forholdet til politiske myndigheter.
Dette kan gi en god utgangsposisjon når det gjelder å skaffe seg støtte og
oppslutning, men kan også bidra til at det stilles spørsmål ved kanalens
uavhengighet. I og med at myndighetene har større kontroll over offentlige
kanaler, vil det også lett bli slik at det rettes større forventinger til disse enn
til andre, for eksempel ved at de forventes å unngå de kommersialiserings-
tendensene som ellers preger fjernsynsbransjen.

For reklamefinansierte kanaler er situasjonen annerledes. De forventes å
være kommersielle, og få reagerer på at reklame og sponsorkreditering
kommer til syne i tilbudet. Det nære båndene mellom slike kanaler og
næringsinteressene kan likevel representere et troverdighetsproblem. Reklame-
finansierte private kanaler er sårbare for kritikk om at de først og fremst
representerer eierenes interesser, og at de prioriterer lønnsomhet framfor
kvalitet og bredde i programtilbudet.

Medieøkonomiske og medieteknologiske utfordringer
Så langt har jeg forholdt meg til de bransjelogikkene som er mest framtre-
dende for fjernsynskanalene fram mot midten av 1990-tallet. Fjernsynskanal-
ene må imidlertid også forholde seg til fundamentalt nye utfordringer som
vi ennå ikke kjenner konsekvensene av. Mot midten av 1990-tallet var det
særlig fire slike nye utviklingstrekk som skapte usikkerhet for kanalene når
de skulle trekke opp sine konkurransestrategier og sin programprofil.

Dette gjaldt for det første konkurransesituasjonen, der forventningen var
at antallet kanaler ville øke sterkt i kjølvannet av digitaliseringen av fjern-
synsteknologien. Dette ville i sin tur innebære at kanalene ville tape seere,
med mindre de selv involverte seg i nye tilbud. Oppsplittingen av fjernsyns-
forbruket ville også kunne føre med seg en svekkelse av kanalenes rolle som
nasjonale fellesarenaer. Ville allmennkanalene bli stående igjen som de
eneste brede tilbudene i et hav av nisjekanaler?

For det andre ble det forventet endringer i måten publikum bruker fjernsynet
på. Sammenkoplingen mellom telekommunikasjon, data og kringkasting åpnet
for at nye tjenester kunne bli tilgjengelige i private hjem, enten via dataskjermen
eller nye typer fjernsynsapparater. Digitaliseringen åpnet også for en mer indi-
vidualisert markedsføring der potensielle kjøpere kunne søke etter tilbud i
databaser, og handle via telefon og tekst-TV. Utviklingen kunne dermed komme
til å true inntektsgrunnlaget både for lisensfinansierte og reklamefinansierte
kanaler. Ville det for eksempel være mulig å legitimere lisensen dersom fjern-
synssignalene kunne tas inn gjennom mange ulike distribusjonskanaler?
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Den tredje tendensen er utviklingen mot en sterkere grad av oppsplitting
av fjernsynsproduksjonen. Mens de gamle monopolinstitusjonene var selv-
forsynte med alle funksjoner (BBC hadde til og med sin egen salmebok!), var
hovedtendensen på fjernsynsmarkedet at en større del av produksjonen ble
lagt ut til underselskaper.3 Fra politisk hold ble det gjort mye for å sikre
etterspørsel etter program fra den «uavhengige» sektoren; nye allmennkring-
kastere som Channel Four i England og TV2 i Danmark og Norge ble
forpliktet til å kjøpe inn mesteparten av sine program fra frittstående
produsenter. Dette stilte i sin tur lisenskanalene overfor nye utfordringer i
forhold til hvordan de skulle sikre fornying og rekruttering.

De tre tendensene jeg har beskrevet så langt har alle å gjøre med
oppsplitting og fragmentering av fjernsynsmarkedet: flere kanaler, flere
tjenester og flere produsenter. Det er imidlertid en fjerde utviklingstendens
som binder sammen disse tre: tendensen til nettverksdannelse og konsentra-
sjon. Både lokalt og sentralt ser vi en tendens til økende eierkonsentrasjon
og nettverksbygging, og samarbeid om distribusjon, teknikk, program-
innkjøp og reklamesalg. Konfrontert med utfordringer av denne typen er det
sannsynlig at både offentlige og private kanaler vil forsøke å øke sin
handlefrihet, og inngå allianser som kan åpne dørene til nye markeder. De
to typene allmennkanaler har imidlertid ulike forutsetninger for å kunne
engasjere seg i større konglomerater. For offentlige kanaler er det i større grad
enn for private en balansegang mellom å beholde de historiske privilegiene
kanalene er blitt tildelt (les: lisensen), og det å involvere seg i aktiviteter som
ligger fjernt fra det vi tradisjonelt har forbundet med kringkastingsvirksomhet.

Med dette skulle de generelle problemstillingene være lagt på bordet, og
det er klart for å se nærmere på den norske «TV-krigen».

Uten navn-1 19.02.04, 15:2022



Del  I:

En ny
konkurranse-

situasjon

Uten navn-1 19.02.04, 15:2023



Uten navn-1 19.02.04, 15:2024



Kapittel 2

Den lange veien
til TV2 i Norge

5. september 1992 begynte TV2 sine sendinger. Denne begivenheten førte
med seg store endringer i det norske fjernsynssystemet. Selv om det fantes
reklamefinansierte kanaler før TV2 ble etablert, var det først med TV2 at en
norsk kommersiell fjernsynskultur fikk utvikle seg sentralt i mediesektoren.
Med TV2 fikk NRK en konkurrent som utfordret kanalens posisjon som
nasjonal allmennkringkaster, samtidig som satellittkanalene fikk konkur-
ranse om reklamepengene. Alt i alt bidro TV2 til å endre premissene i
fjernsynsmarkedet på en gjennomgripende måte.

Dette kapitlet handler om bakgrunnen for at TV2 ble etablert, og den
politiske debatten fram til konsesjonsavtalen ble underskrevet i 1991.4 I
denne perioden var «TV2» først og fremst en politisk sak; det var politikerne
som satt med nøkkelen til hvordan saken skulle løses. Likevel var det ikke
primært politikerne som presset på for å få en ekspansjon av fjernsyns-
systemet. Utgangspunktet for framstillingen er at TV2 ble drevet fram som et
kompromiss mellom ulike interesser. Blant de fremste av disse var teknologi-
produsenter og andre bedrifter som så et kommersielt vekstpotensiale i
underholdnings- og fritidssektoren. Disse fikk selskap av næringsinteresser
som ønsket å ta i bruk fjernsynet som reklamemedium.

Presset for å etablere et TV2 kom imidlertid ikke bare fra forretningslivet.
Mot slutten av 1970-tallet vokste motstanden mot kringkastingsmonopolet i
videre kretser. Utviklingen av nye distribusjonsmuligheter falt sammen med
et stemningsskifte i retning av mer liberalistisk ideologi og en økende
motstand mot velferdsstatens tendenser til sentralisering og byråkratisering.
Mange var misfornøyd med NRKs tilbud, og ønsket å ta i bruk de nye
distribusjonsmulighetene til å etablere egne kanaler. Dette omfattet alt fra
ideelle organisasjoner som idrett og fagbevegelse, via enkeltstående gründere,
til etablerte medieselskap innen filmproduksjon og avisdrift som ønsket flere
bein å stå på i en intensivert konkurransesituasjon. Ikke minst var det mange
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blant publikum som ønsket seg et bredere og mer underholdende fjernsyns-
tilbud.

I TV2-saken fikk vi dermed en allianse mellom ulike interessenter som, til
dels av ulike årsaker, ønsket å bryte fjernsynsmonopolet. Disse interessen-
tene tok i bruk et bredt spekter av virkemidler, hvorav flere av dem på kanten
av lovverket, for å nå sine mål. Men de møtte sterk motstand fra kulturelle
og politiske interesser som fryktet at reklamefinansiering og konkurranse
ville føre til kommersialisering og ensretting. Det var først når det var
åpenbart at det ville være umulig å hindre utenlandske kommersielle kanaler
å kringkaste norsk fjernsyn til Norge, at det ble politisk flertall for en nasjonal
reklamefinansiert TV-stasjon.

TV2-saken var altså konfliktfylt. Framstillingen vil vise at mange av de
konfliktene som seinere har preget TV2s virksomhet, har røtter tilbake til den
politiske debatten på 1980-tallet. Dette gjelder særlig spørsmålet om TV2s
enerett, og spenningen mellom allmennkringkasting og kommersiell  fjernsyns-
virksomhet. Men framstillingen vil også vise at flere av de argumentene som
ble framført for TV2 på 1980-tallet, i liten grad har vært reflektert i TV2s
virksomhet seinere.

Tidlige forsøk på å innføre reklamefjernsyn
Fram til vedtaket om etablering av TV2 ble gjort i 1990, hadde saken versert
for politiske myndigheter i mer enn ti år. Men også før det hadde det vært
spredte forsøk på å innføre reklamefjernsyn i Norge. Da fjernsynet ble innført
på 50-tallet, argumenterte næringslivsinteresser for at i hvert fall deler av
tilbudet burde reklamefinansieres. I 1961 rettet Norsk lytterforening for radio
og television en henstilling til Stortinget om at det måtte åpnes for etablering
av et privat kringkastingsselskap, finansiert med reklame. Noen år seinere
sendte Farverådet reklamefinansierte kabelsendinger på Bøler i Oslo.

Samtlige initiativer for å få innført privateid eller reklamefinansiert fjernsyn
før 1980-tallet, rant imidlertid ut i sanden. NRK gikk imot alle forsøk på å
uthule monopolet, og hadde støtte for denne linjen fra samtlige politiske
partier. Initiativene som er nevnt over illustrerer likevel flere viktige
utviklingstrekk som på lengre sikt skulle komme til å undergrave fjernsyns-
monopolet.

Dette var for det første utviklingen av distribusjonsteknologien. Mot slutten
av 1970-tallet var en kvart million husholdninger i østlandsområdet tilknyttet
fellesantenneanlegg. Disse bedret mottaket av NRK-sendingene og gjorde det
mulig å få inn svensk fjernsyn. I prinsippet kunne imidlertid kabelnettene også
brukes til å distribuere frittstående kanaler. Kabelutviklingen undergravde
dermed argumentet om at fjernsynsmonopolet var nødvendig av tekniske
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grunner og styrket perspektivene til dem som mente monopolet var i strid med
ytringsfriheten. Et slikt syn hadde vært framme da monopolet ble etablert, og
det lå også under mye av kritikken som ble reist mot NRK på 1960- og 1970-
tallet. Kritikken gikk blant annet på at NRK var arrogant, sentralisert,
byråkratisk, ineffektivt, autoritetstro og venstrevridd. For mange av kritikerne
var disse kjennetegnene nært knyttet sammen med monopolstrukturen.5

Et annet viktig moment var utviklingen på reklamemarkedet. På 1950- og
1960-tallet opplevde de vestlige land en sammenhengende økonomisk
oppgangsperiode, med en enestående vekst på forbruksvaremarkedet, og i
reklamekretser ble fjernsynet sett på som det ideelle mediet for merkevarer
som markedsføres mot brede grupper av forbrukere. Fjernsynet hadde bred
distribusjon og høy publikumsoppslutning, det ga mulighet for å presentere
reklamebudskapet gjennom flere virkemidler enn de trykte medier, og det
ble regnet som et sterkere medium når det gjaldt å påvirke forbrukerne til å
kjøpe varer. Som Helgesen (1993: 191) har pekt på, er de ulike medienes
egenskaper på dette området i liten grad dokumentert. Likevel kan vi slå fast
at troen på TV-mediet som et «sterkt medium» for reklame var en avgjørende
drivkraft for at fjernsynsreklamen ble innført i mange land fra slutten av 50-
tallet. I noen land, som i Storbritannia, skjedde dette gjennom etableringen
av en privateid kanal ved siden av den opprinnelige monopolinstitusjonen.
I de fleste land var det imidlertid kringkastingsmonopolene selv som
tilkjempet seg retten til å bruke reklame som et supplement til lisensen.

Norge, Sverige og Danmark forble relativt uberørt av denne utviklingen
helt fram til 1980-tallet. Her var det kulturelle klimaet i sterkere grad preget
av motstand mot reklame og kritikk av reklamens omfang, ideologi og
innhold. Men disse landene skilte seg mer og mer ut: på begynnelsen av 80-
tallet var det bare to andre europeiske land som opprettholdt forbudet mot
TV-reklame: Belgia og Albania.

1980-tallet: Ny teknologi og nye allianser
De historiske linjene viser at det allerede tidlig i etterkrigstiden var tendenser
til press mot monopolet og reklameforbudet i fjernsyn. Forklaringen på at det
først var på 1980-tallet at denne motstanden fikk politisk kraft og førte til bred
etablering av private kanaler, ligger i en ytterligere omdreining av den
teknologiske og økonomiske utviklingen. Satellittene åpnet for fjernsyns-
distribusjon over lange avstander. Samtidig var store flernasjonale selskap på
jakt etter nye investeringsmuligheter som kunne kompensere for at markedet
for vanlig forbruksvareteknologi (biler, kjøleskap, radioapparater osv.)
begynte å bli mettet. Utviklingen fikk dermed en tydeligere internasjonal
dimensjon.
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 Fortsatt lå imidlertid kontrollen over kringkastingsutviklingen hos nasjo-
nale myndigheter og de etablerte kringkastingsmonopolene. De var lite
interessert i å åpne opp for nye kanaler og realisere de muligheter som lå i
kabel- og satellittutviklingen.

Gjennombruddet på dette området kom først etter at det ble åpnet for bruk
av kommunikasjonssatellitter til internasjonale fjernsynssendinger. Konkret
skjedde dette på den europeiske satellittforeningen Eutelsats møte i 1981.
Her ble det besluttet å leie ut ledig kapasitet på telekommunikasjonssatellitter
til foretak som var interessert i fjernsynsdistribusjon. Den danske medie-
forskeren Frands Mortensen har i ettertid (1986:32) karakterisert dette som
«måske den vigtigste enkeltbeslutning, der overhovedet er truffet i europæisk
mediepolitikk, efter man indførte fjernsynet» og peker på at ved en slik
utleieordning ble det mulig for hvem som helst som kunne betale, å skaffe
seg en transnasjonal fjernsynsstasjon. Det var nettopp det som ble resultatet:
Eutelsats beslutning åpnet for at Satellite Television Ltd., etter hvert bedre
kjent som Rupert Murdochs Sky Channel, brått kunne tas ned og videre-
distribueres gjennom kabelnett i hele Europa.

Eutelsats beslutning var først og fremst økonomisk begrunnet, og ble
foretatt uten at medlemslandenes kulturmyndigheter var konsultert. Beslut-
ningen hadde imidlertid store kulturpolitiske konsekvenser. Over natta ble
grunnlaget for den nasjonale kontrollen over fjernsynspolitikken under-
gravd, og det ble skapt radikalt nye rammer for den nasjonale medie-
politikken.

I et litt lengre perspektiv er det imidlertid tydelig at Eutelsats beslutning
framskyndet en utvikling som ville ha skjedd uansett. Enorme summer var
investert for å bedre satellitt-teknologien, og det var bare et tidsspørsmål før
det ville være utviklet satellitter som var så sterke at signalene kunne mottas
av individuelle parabolantenner. Det var også økende politisk og kulturell
motstand mot kringkastingsmonopolet, i likhet med andre former for
sentralisert kontroll i velferdsstaten.

TV2 som et nasjonalt forsvarsverk
Den nye mediesituasjonen manifesterte seg i Norge i første omgang innen
partiet Høyre. I utredningen Kringkasting i Norge: Perspektiv og muligheter
fra 1980, argumenterte et internt Høyreutvalg, ledet av Lars Roar Langslet, for
at monopolet burde oppløses og private alternativer etableres. Begrunnelsen
var først og fremst prinsipiell: konkurranse var bra for ytringsfriheten, og det
var ikke lenger noe teknisk grunn til at monopolet burde opprettholdes. I
forslaget lå imidlertid også kimen til et annet argument som etter hvert skulle
få bred tilslutning; det var viktig å utvikle norske alternativer til de
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utenlandske satellittkanalene som var på vei. «Konkurranse vil man ikke
lenger kunne hindre», sier utvalget og fortsetter: «det eneste man har mulighet
til å stanse er norske alternativer» (Høyres kringkastingsutvalg 1980: 5,
utheving i original).

På Høyres landsmøte i mars 1981 ble prinsippene i utredningen gjort til
partiets offisielle politikk, og i september gikk Høyre til valg med oppløsnin-
gen av kringkastingsmonopolet som en av sine kampsaker. Partiet hadde stor
framgang ved valget, og resultatet ble en rein Høyreregjering med parlamen-
tarisk støtte av Kristelig folkeparti og Senterpartiet. Kåre Willoch var
statsminister og Lars Roar Langslet kulturminister, og den nye regjeringen
satte straks i gang flere initiativ for å realisere sin mediepolitikk. Blant annet
ble det gitt tillatelser til lokal radio- og fjernsynsdrift, og til å videreformidle
signalene fra Sky Channel i lokale kabelnett. Det ble også nedsatt to offentlige
utvalg: ett for å utrede kringkastingsreklame og ett for å drøfte etableringen
av en ny riksdekkende fjernsynskanal.

Da den siste av disse utredningene, den såkalte «TV2-utredningen», var
ferdig i 1985, hadde forsvaret av nasjonale interesser etablert seg som den
viktigste begrunnelsen for TV2. Utvalgets flertall gikk inn for at det skulle
etableres en frittstående reklamefinansiert TV-kanal for å skape «et nasjonalt
motpress» til internasjonal kulturpåvirkning. Utvalget var, etter eget utsagn,
«særlig opptatt av vern og videreutvikling av norsk språk og litteratur, å
stimulere til økt egenaktivitet og styrke lokalt og kulturelt fellesskap». Men det
var også en klar næringspolitisk argumentasjon innbakt i forslaget. I følge
utvalget ville en ny TV-kanal kunne gi nye arbeidsplasser, styrke infrastruktu-
ren i distriktene og bidra til internasjonalisering av næringslivet. Det siste skulle
skje gjennom «interessevekkende programmer om vårt arbeidsmiljø og om
kunnskapsutvikling og nyskapning i norsk næringsliv» (NOU 1985:11: 12).

Fra TV2-utredningen ble lagt fram i 1985, og fram til TV2 ble vedtatt fem
år seinere, var argumentet om et nasjonalt «motpress» det samlende i
debatten. Argumentet fant gjenklang både hos næringsinteresser som ønsket
at etableringen av nye medier skulle komme norske bedrifter til gode, og hos
kulturinteresser som var bekymret for påvirkningen fra internasjonal kom-
mersiell massekultur. Selv om de næringspolitiske og kulturpolitiske begrun-
nelsene i utgangspunktet var klart adskilte, tok det altså ikke lang tid før de
smeltet sammen i en generell bekymring for det norske.6 TV2 skulle verne alt
fra norsk kultur, språk, identitet og verdier, til norske reklameinteresser,
arbeidsplasser og industri.

At forsvaret av det norske ble det samlende elementet i TV2-saken, betyr
imidlertid ikke at de andre argumentene for å oppløse monopolet forsvant.
Tre andre saker gikk igjen i høringsuttalelsene og den politiske debatten fram
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mot slutten av 1980-tallet. Dette var for det første argumentet om at det var
behov for en utvidet nyhets- og aktualitetsdekning som et alternativ til NRKs
Dagsrevyen. Videre var mange opptatt av at et eventuelt TV2 skulle bidra til
å styrke regionale og lokale arbeidsplasser, uttrykksformer og egenaktivitet.
For det tredje var mange bekymret for barn og unges vilkår i det nye
mediesamfunnet, og argumenterte for at TV2 var viktig for å utvikle norske
program av god kvalitet for disse gruppene.7

Disse sakene hadde alle bred oppslutning og støtte. Men visjonen om TV2
åpnet også for et bredere spekter av drømmer og forhåpninger. Egen-
interessene var mer framtredende enn realismen når de gjaldt forventinger til
hva en ny fjernsynskanal skulle kunne utrette. Biskopen i Nord-Hålogaland
mente for eksempel at TV2 burde innrettes mot å gjøre godt igjen de
skadevirkningene det norske folk allerede var påført, blant annet gjennom
NRKs manglende selvkontroll. Norsk ballettforbund mente TV2 burde ha som
«primæroppgave å produsere egenproduserte kulturprogram», mens Norges
handelsstands forbund ville ha et bredere programtilbud slik at «næringslivet
omsider vil kunne få sin rettmessige plass i mediabildet». Institutt for sosiologi
ved Universitetet i Oslo hevdet at det viktigste med et eventuelt TV2 var at
universitetet selv fikk hånd om noen program, mens Statens museumsråd var
bekymret for barnas historiekunnskaper og pekte på det «store programtilfang»
som lå i norske museer. Sist, men ikke minst, argumenterte representanter for
flere titalls kommuner og fylker for at TV2 burde lokaliseres til nærmeste større
by (Høringsuttalelser om TV2, 1985).

Politisk drakamp og nye kanaler
De store (og tildels motsetningsfylte) forventningene som var knyttet til TV2-
saken, sammen med en fortsatt motstand mot reklamefinansiert, privat
kringkasting, forklarer hvorfor det tok ytterligere fem år før saken fikk sin
avslutning. Midt på 1980-tallet var fortsatt et stort flertall i Stortinget imot
privat fjernsynsdrift, og i resten av det organiserte Norge var det også stor
uenighet om hvordan en ny TV-kanal skulle organiseres og finansieres. I
høringsrunden som fulgte TV2-utredningen, ønsket rundt halvparten av dem
som var for TV2, en løsning innenfor NRK, mens den andre halvparten ville
ha en privat løsning. Det var også ulike meninger om hvorvidt kanalen burde
være sentralisert eller organisert som et regionalt nettverk. En allianse av
Kristelig kringkastingslag, LO/FAFO, Norges idrettsforbund og Avholds-
folkets landsforbund foreslo i 1984 et TV2 med en sterk regional profil, mens
NRK året etter la fram et forslag til et tokanalsystem i egen regi. Seinere foreslo
en allianse av åtte ordførere et regionalt TV2 bygget opp som et nettverk
mellom sine respektive byer.8
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Disse konfliktlinjene fulgte TV2-debatten inn i den avgjørende beslutnings-
fasen som tok fire år. I 1986 fikk Arbeiderpartiet igjen regjeringsmakt, og året
etter åpnet partiet for reklame i nærradio. Denne beslutningen ble i april 1988
fulgt av et forslag om å opprette TV2 innenfor NRK (St. meld. 44 1987-88).9

Forslaget ble imidlertid sendt tilbake til regjeringen våren 1989, etter at
komitébehandlingen hadde gjort det klart at det ikke var mulig å oppnå
enighet om forslaget i Stortinget. I mellomtiden arbeidet tida for dem som
ønsket et reklamefinansiert og privateid TV2. Nå var nemlig ikke NRK lenger
aleine på det nasjonale markedet; private kanaler var på full fart inn.

Høsten 1987 etablerte Kinnevik-konsernet TV3 som en skandinavisk
kanal med hovedsete i London. Norske myndigheter forsøkte først å hindre
norske kabelnett å videredistribuere kanalen, men ble tvunget til en
ydmykende retrett i januar 1988. TV3-saken viste at motstanden mot
Arbeiderpartiets kringkastingspolitikk hadde fotfeste langt inne i selve
partiet, og at det var vanskelig å få støtte i opinionen til en restriktiv politikk
på dette området. Resultatet var at det i oktober 1988 ble åpnet for at også
skandinaviske satellittkanaler lovlig kunne formidle sine sendinger over
hele landet (Skogerbø 1992). Samme høst ble også TVNorge etablert.
Gradvis økte distribusjonen gjennom parabolantenner og kabelfjernsyn, og
de nye kanalene begynte svakt å merkes som seertallsmessige konkurren-
ter til NRK.

I siste instans var det den faktiske etableringen av private kanaler, og
særlig tapet av reklameinntekter til Sverige via TV3, som brøt ned siste rest
av opposisjon mot privat fjernsyn i Norge. I løpet av vinteren 1990 vokste det
fram et politisk flertall for et privat og reklamefinansiert TV2, en kanal som
ikke ville belaste offentlige budsjetter, men som kunne sørge for at
reklamepengene kunne komme norsk produksjonsmiljø og norske bedrifter
til gode. Som det heter i Ot. prop. 55 1989-90 (:2):

Det er ikke lenger spørsmål om å akseptere reklame i fjernsyn, men langt
mer om hvilke interesser som skal dra fordel av reklameinntektene.

Kompromissforslaget om TV2 ble utformet av den borgerlige koalisjons-
regjeringen som hadde kommet til makten ved valget i 1989. Forslaget samlet
støtte fra hele det politiske spektrum bortsett fra Fremskrittspartiet, som
ønsket en sterkere liberalisering av fjernsynsmarkedet. Forslaget gikk ut på
at TV2 skulle være en privateid, reklamefinansiert, riksdekkende TV-kanal.
Maksimal aksjonærandel ble foreslått til 20 %, det samme som den øvre
grensen for en eventuell utenlandsk eierdel. Samlet daglig reklamemengde
skulle ikke overskride 10 %, og departementet antydet i tillegg en daglig
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maksimalkvote på 20-30 minutter reklame. Forslaget sier også helt klart at
reklamen ikke skulle kunne bryte av programmene.

Den nye kanalen skulle være et reelt alternativ til NRK, særlig på
nyhetssiden. Den skulle imidlertid også fungere som «en motvekt mot mer
kommersielt pregede kanaler» og realisere målsettingen om et kulturpolitisk
forsvarsverk. I komitéinstillingen som fulgte forslaget, formulerte stortings-
flertallet seg slik:

Komiteen sitt fleirtal, alle unnateke Framstegspartiet, meiner at
hovedmålsettinga med å etablere eit TV2 er at den nye kanalen skal vere
eit norsk alternativ og ei motvekt til den stadig aukande straumen av
utanlandsk masseprodusert underhaldning og program av reint kom-
mersiell art. Såleis skal TV2 vere ei hjelp til å formidle kulturelt mangfald
i landet vårt, til å ta vare på og styrke lokale og nasjonale kulturverdiar
og til å opne for varierte utanlandske kulturimpulsar (Innst. O. 2 1990-
91: 9-10).

Forslaget sier ellers lite om programvirksomheten utover det at 50 % over tid
skulle være norskprodusert, og at det skulle sendes program «av interesse og
aktualitet så vel for brede som smale grupper». Kostnadskrevende program
som drama, dokumentar og barneprogram nevnes ikke spesielt. Men
departementet la vekt på at TV2 skulle ha «en viss distriktsprofil» og avspeile
«bredden i det lokale organisasjonslivet». Dette kunne oppnås gjennom å
kjøpe inn program fra lokalfjernsynsselskap, NRKs distriktskontor og frittstå-
ende produsenter. Dessuten ved å legge hovedkvarteret utenfor Oslo
(Ot.prop.55 1989-90).

«Liten tenning på TV2» – men vedtak blir det
Vi ser her hvordan flere av de kulturpolitiske dimensjonene som hadde vært
framme i TV2-debatten, og særlig forsvaret av nasjonal og lokal kultur, ble
reflektert i forslaget til organisasjonsstruktur. Departementets forslag ble
imidlertid møtt med adskillig skepsis fra næringsinteressenes side. Her var
argumentet at konsesjonsvilkårene var for strenge til at TV2 ville kunne
generere de nødvendige reklameinntektene.

Våren og sommeren 1990 var det flere utspill i avisene om dette. Ett eks-
empel er Dagens Næringslivs oppslag 9. mai, der de over hele forsida slo
fast at det var «Liten tenning på TV2». Inne i avisa siteres reklameformidlere
som sier at selv de laveste anslag for reklameinntektene er altfor optimis-
tiske og at «Regjeringen kan se langt etter risikovillig kapital til finansierin-
gen av TV2, med mindre den lemper adskillig på vilkårene for konsesjo-
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nen». Videre sies det at det ville være «uforståelig om seriøse investorer går
inn i TV2», og at prosjektet «aldri vil bli lønnsomt» selv med «langt mer libe-
rale retningslinjer».

De samme signalene kom, i mer indirekte form, fra interessenter som
hadde erklært seg som potensielle konsesjonssøkere. Dag Alveberg, repre-
sentant for Nordisk televisjon Norge, argumenterte i Aftenposten 20. april, for
at den nye kanalen måtte få større frihet enn det det var lagt opp til:

Blir konsesjonsbetingelsene for strenge, risikerer vi å få et fattigmanns-
TV. Det vil si en kanal som blir nødt til å ty til store mengder billige
produksjoner fordi inntektene svikter.

I ettertid er det klart at disse observatørene – i likhet med mange andre – tok
feil når det gjaldt TV2s mulighet til å tjene penger. Norsk økonomi var på
daværende tidspunkt nede i en bølgedal, reklamemarkedet var preget av
stagnasjon, og det var få tegn som pekte mot den oppgangen som kom noen
år seinere. Ikke desto mindre var utspillene (og lobbyvirksomheten som
fulgte med) vellykkede når det gjaldt å få til en liberalisering av vilkårene. Da
loven om TV2 gikk gjennom Odelstinget 22. oktober 1990, var de strengeste
begrensningene fjernet eller modifisert. Borte var forslaget om et maksimalt
daglig reklamevolum på 20-30 minutter, på tross av at en slik maksimums-
grense hadde fått støtte fra stortingskomiteen. Videre var formuleringen:
«Reklamesendingene skal sendes i blokker mellom programmene» blitt til
«Reklameinnslagene skal i hovedsak sendes i blokker mellom programmene»
(min utheving). I praksis ble det her åpnet for reklamepauser i lettere
faktaprogram, underholdning og sport (se Forskrift om reklame i kringkas-
ting 1991).

Med denne liberaliseringen var de viktigste konfliktene fjernet, og
odelstingsdebatten i oktober 1990 ble av Bergens Tidende karakterisert som
«en eneste lang pliktøvelse» (23.10.90). Dette skyldtes ikke minst at det avisa
oppfattet som det viktigste spørsmålet, hvor TV2 skulle ha sitt hovedkvarter,
var blitt utsatt. I debatten om stedsvalget 20. november var det bred opp-
slutning om at TV2 burde ha sitt hovedkvarter utenfor Oslo, men stor uenig-
het om hvilken by som skulle velges. Tilhengerne av Bergen hadde drevet
den mest aktive lobbyvirksomheten og var støttet av stortingskomiteen, men
det lå forslag om både Kristiansand og Trondheim i Stortinget. Det lå også
forslag om at TV2 skulle få bestemme lokaliseringsstedet selv, men dette var
det liten stemning for blant de folkevalgte. Etter nesten tre timers debatt –
over halvparten så lenge som hoveddebatten noen uker tidligere – vedtok
Stortinget at «Hovedsetet for TV2 legges til Bergen».
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TV2-søknaden og konsesjonsvilkårene
I januar 1991 bestemte Stortinget at Televerket skulle eie TV2s sendenett, og
i februar ble konsesjonen utlyst. Ved søknadsfristens utløp noen måneder
seinere hadde fire søkere meldt seg. Blant disse representerte Schibsted/
Egmont og Orkla/TVNorge tyngdepunktet i hver sin søkergruppe. De to
øvrige søkerne var Prosjekt TV2 (med blant annet Rolv Wesenlund som
frontfigur) og Norgesnettet, en sammenslutning av 21 lokale fjernsynsselskap.

Statsråd Åse Kleveland, som i mellomtiden hadde overtatt Kulturdeparte-
mentet etter den borgerlige trepartiregjeringens fall, gjorde det raskt klart at
det ville bli lagt stor vekt på økonomiske kriterier i konsesjonstildelingen:
lånegarantier, likviditet og kredittverdighet. Bak dette lå en frykt for at TV2
ikke ville bære seg, og at det offentlige ville måtte trå til med økonomisk
bistand. I tillegg var de tekniske løsningene og programplanene viktige. Ut
fra en vurdering av disse forholdene fikk Schibsted/Egmont-alternativet,
også kalt TV2 under stiftelse, den første sjansen til å forhandle fram en avtale
med Televerket i august 1991 (NTB-melding 15.8.91, sitert etter Engen 1993:
50). En slik avtale ble inngått, og 14. november ble konsesjonsavtalen
undertegnet av kulturminister Åse Kleveland og den nyoppnevnte styrefor-
mannen i TV2, Bjørn Atle Holter-Hovind. Konsesjonen ga TV2 rett til å sende
riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn fram til 31. desember 2002.

Hva var det så TV2 under stiftelse ville med den nye kanalen? Og hva ble
de konkret pålagt å gjøre fra myndighetenes side?

Når det gjelder den økonomiske siden av saken, var det stor overensstem-
melse mellom TV2 under stiftelse og departementet. TV2-søknaden ga
uttrykk for at prosjektet ville kunne gå i balanse etter 2-3 driftsår med en
grunnlagskapital på 500 millioner kroner (hvorav 400 millioner skulle legges
i potten fra begynnelsen av). Dette var tilfredsstillende fra departementets
synsvinkel. TV2 under stiftelse markerte også avstand til perspektivet om at
det ikke skulle være økonomisk grunnlag for å realisere de kulturpolitiske
forventingene til TV2. I søknaden sier de:

Vi vil i denne forbindelse understreke at vi mener ha funnet frem til et
driftskonsept som gjør at det vil være sammenfall mellom myndighete-
nes krav til programprofil og de kommersielle interesser vi må legge til
grunn for at kanalen skal bære seg rent økonomisk. Etter vår oppfatning
er det en myte at disse to hensyn ikke skulle la seg forene (:14).

Når det gjaldt programspørsmål, var det heller ingen store uoverensstemmel-
ser. Som vi har sett, var TV2-vedtaket lite detaljert når det gjaldt program-
spørsmål, og det var i høy grad opp til søkerne selv å skissere forpliktende
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planer. I tråd med det som hadde vært forutsetningene, la TV2-søknaden
mest vekt på nyheter, aktualiteter og norskproduserte program. Søkergrup-
pen erklærte at de ville oppfylle målsettingen om 50 % norsk produksjon i
god tid før departementets tidsramme på 8-9 år. Søknaden etterlot heller
ingen tvil om at også program med et lavere seerpotensiale ville bli prioritert.
Dette inkluderte kulturprogram og barneprogram. Om kunst og kultur sier
søknaden blant annet:

Kunst og kultur, og dermed eksponering av norske skapende og utø-
vende kunstnere, vil være aktuelle poster i våre nyhetssendinger og
temaer for aktuelt og dokumentarprogrammer. Det gjelder både littera-
tur, film og teater, musikk, billedkunst, kunsthåndverk og design m.m.
Skapende og utøvende kunstnere vil rimeligvis også bli benyttet i stor
utstrekning i de programmer som andre norske produsenter skal lage
for oss, både innenfor lettere underholdning og når det gjelder pro-
grammer for «smalere» grupper av seere.

I dette avsnittet sier søkergruppen videre at de vil «arbeide aktivt» for å få til
avtaler som vil gjøre det mulig «å transmittere regulære forestillinger fra teater,
muligens med visse tilpasninger for fjernsyn som medium».

På ett område var det imidlertid større motsetninger mellom departemen-
tet og TV2, og det gjaldt omfanget av TV2s enerett. TV2 under stiftelse fryktet
allerede på søkertidspunktet at deres enerett til riksdekkende, reklame-
finansierte sendinger ville bli undergravd av andre kanaler. De ønsket derfor
at konsesjonsvilkårene skulle inneholde en formulering om eneretten.
Departementet avviste dette med hensyn til at framtidige Storting ikke kunne
bindes opp. I et brev til søkergruppen slår de fast at Stortinget «i utgangspunk-
tet står fritt til å gjøre vedtak som kan påvirke TV2-konsesjonærenes
markedssituasjon» (brev av 25.5.91).

Isteden foreslo departementet at det i konsesjonsvilkårene skulle henvises
til de politiske dokumentene som lå til grunn for TV2-vedtaket. Her går det
klart fram at myndighetene hadde forestilt seg at det bare skulle være én
riksdekkende kommersiell TV-kanal i Norge. Og slik ble det. I konsesjons-
avtalen får TV2 rett til å drive «riksdekkende, reklamefinansiert fjernsyn» med
hjemmel i kringkastingsloven av 1980, og med henvising til de politiske
dokumentene (Ot. prop. 55 1989-90 og Inst. O. 2 1990-91).

Konsesjonsvilkårene er ellers, i tråd med norsk mediepolitisk tradisjon,
formulert i allmenne og generelle vendinger.10 Bare på to områder stilles det
spesifiserte krav til programinnhold: det skulle være daglige nyhetsendinger
og minst 50 % av kanalens program skulle være norskprodusert i løpet av 8-
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9 år. Utover dette slår konsesjonsvilkårene fast at TV2s sendinger over tid
skulle «inneholde en variert programmeny med program for så vel brede som
smale seergrupper, herunder den samiske befolkningen og minoriteter». Den
nasjonale debatten som hadde gått forut for TV2-vedtaket ble reflektert i en
annen passus som slo fast at programmene skulle «bidra til å styrke norsk
språk, identitet og kultur» (Konsesjonsavtalens par. 6).

På to områder var imidlertid konsesjonsvilkårene mer konkrete. Vilkårene
påla TV2 å organisere seg som en enterprisekanal; alle program, bortsett fra
nyhets- og aktualitetsprogram, skulle kjøpes fra eksterne produsenter. Når
det gjaldt distribusjonen, slo konsesjonsvilkårene fast at TV2 skulle kunne
mottas via jordbundne sendinger av minst 70 % av befolkningen innen
utgangen av 1992, og av mer enn 86 % av befolkningen innen konsesjonspe-
riodens utløp (Konsesjonsavtalens par. 7).

En ny type allmennkringkaster
TV2 fikk i utgangspunktet enerett til riksdekkende, kommersielle sendinger i
bytte mot å utføre viktige samfunnsoppgaver. Koblingen mellom privilegier og
samfunnsoppgaver er et hovedkjennetegn ved en allmennkringkaster slik
dette begrepet er blitt forstått i norsk og europeisk tradisjon (Syvertsen 1992).
Likevel er det ikke tvil om at TV2 var en ny type allmennkringkaster, i hvert
fall i norsk forstand. I Norge, som ellers i Norden, hadde begrepet allmenn-
kringkasting (public service) historisk sett vært knyttet til de offentlige, lisensfinan-
sierte monopolene. TV2 skilte seg fra disse både når det gjaldt eiendomsforhold,
finansieringsform, offentlig definerte privilegier og programforpliktelser.

Det viktigste trekket ved TV2, slik politikerne hadde konstruert kanalen,
var at kanalen skulle være privateid. En slik eiendomsform legger viktige
premisser for virksomhet og drift. Eierne kan i utgangspunktet ha mange
motiver for å investere; mens noen ser det som en kortsiktig pengeplassering,
er andre mer langsiktig orientert. Felles for alle er imidlertid at de på et eller
annet tidspunkt regner med å tjene penger på kanalen. Dette skiller private
medier på en vesentlig måte fra offentlige. Mens offentlige kanaler er uten
fortjenestemotiver og kan pløye alt overskudd tilbake i driften, er private
mediers primære formål å generere overskudd til eierne.

Finansieringsformen bidro ytterligere til å definere TV2 som noe annet enn
en allmennkringkaster. Reklamefinansiering innebærer at det alltid vil være
et hovedmål for kanalen å skaffe seg flest mulig (attraktive) seere. Fra
annonsørenes synsvinkel er programmene først og fremst et redskap for å få
folk til å se reklamen, og ingen annonsør vil reklamere på en kanal som ikke
kan levere de ønskede seere. Seertallene bestemmer dermed kanalens
inntekter fra dag til dag.
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Eiendomsforholdene og finansieringsformen definerte i utgangspunktet
TV2 som en kommersiell kanal, og ikke en allmennkringkaster. Men i TV2-
konstruksjonen var det også bygget inn forutsetninger som skulle modifisere
denne profilen. Eierforholdene var regulert for å sikre at ikke en eier skulle
bli dominerende og ha mulighet for å presse gjennom sitt syn. Reklame-
mengden ble også begrenset. TV2 fikk i utgangspunktet strengere vilkår enn
det europeiske regelverket11, og tanken var at reklamebegrensningene skulle
fungere som en buffer mellom TV2 og annonsørene.

I tillegg til dette kom konsesjonsvilkårene, som også var ment å modifisere
virkningene av eierforhold og finansieringsform. Blant annet ble det stilt krav
til distribusjon, organisering, lokalisering og programinnhold. Selv om
programforpliktelsene på flere områder var løst definert, var kravene
nærmere spesifisert enn i NRKs tilfelle. Det var heller ingen tvil om at TV2
var pålagt større utgifter enn andre private kanaler. For at TV2 skulle kunne
makte disse utgiftene, var forutsetningen at TV2 skulle ha monopol på det
nasjonale reklamemarkedet. TV2 skulle nå ut til flere husholdninger enn de
andre kommersielle kanalene, og skulle dermed kunne ta en høyere pris for
sin reklame. Dette skulle gjøre det mulig for TV2 å følge opp både sine egne
og Stortingets planer for programvirksomheten.

Departementet hadde imidlertid få muligheter til å gripe inn dersom TV2
ikke skulle oppfylle disse målsettingene. I konsesjonsavtalen er det bare
åpnet for ett reelt sanksjonsmiddel, og det er å frata TV2 konsesjonen. Dette
kunne enten skje ved «gjentatte alvorlige brudd på vilkårene» eller ved
konsesjonsperiodens slutt (par. 11). I vilkårene heter det at selv om fornyelse
vil være det normale, vil det bli trukket inn i vurderingen «i hvilken grad
konsesjonæren har fulgt og oppfylt konsesjonsvilkårene og annet relevant
regelverk knyttet til kringkastingsvirksomheten».

Ut fra det som her er sagt, var TV2 i utgangspunktet en blandingskanal,
en hybrid. Kanalens eiendomsforhold og finansieringsform definerte den
klart som en kommersiell kanal, mens programforpliktelsene og privilegiene
ga assosiasjoner i retning av en mer tradisjonell forståelse av begrepet
allmennkringkasting. Og på dette området var ikke Norge noe enkeltstående
tilfelle. Helt siden det britiske ITV-nettverket ble etablert i 1955, hadde det
vært tradisjon for også å bruke allmennkringkastingsbegrepet om private
kanaler underlagt offentlig regulering.

Denne utviklingen har imidlertid, sammen med historiske endringer
innenfor de tradisjonelle monopolkanalene, bidratt til endringer i måten
begrepet forstås på. Historisk sett har «public service», som er den engelske
betegnelsen, blitt forstått på minst tre ulike måter. Den første betydningen er
«public service» i betydningen et offentlig gode. Dette henspeiler på den type
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virksomheter som det offentlige tradisjonelt har tatt seg av: vann, vei, kloakk
og kommunikasjonsmidler. En slik forståelse av public service sto sterkt i
kringkastingens tidlige år. I Norge var det blant annet hensynet til at radioen
skulle bli landsdekkende, som var bakgrunnen for at kringkastingen ble
underlagt offentlig kontroll. Innenfor en slik forståelse av public service er
det viktigste at «godet» er tilgjengelig for alle til en rimelig pris.

Den andre betydningen av public service tar utgangspunkt i at «public»
også kan bety offentlighet. En slik forståelse har mer eksplisitt med innhold
og verdier å gjøre. En allmennkringkaster i denne betydning av begrepet har
ansvar for å fremme samfunnets dialog med seg selv og tilby et mangfold av
program som kan gi innsikt, refleksjon, opplevelse og kunnskap. En slik
forståelse av public service sto særlig sterkt i monopoltida. Forståelsen ble
for en stor del utformet av monopolinstitusjonene selv, i allianse med
politiske og kulturelle krefter i samfunnet, og fungerte både som intern
bedriftsideologi og eksternt forsvar for monopolet. En slik forståelse av
begrepet ser vi også tydelig i de forventingene som ble rettet til TV2 fra ulike
hold. I forarbeidene til TV2-vedtaket og i søknaden fra TV2 under stiftelse var
det helt klart bygget inn en forståelse av at TV2 skulle være et sentralt
samfunnsmedium, som først og fremst skulle ivareta journalistiske og
allmennkulturelle oppgaver.

Den tredje betydningen av public service tar utgangspunkt i at begrepet
«public» også kan bety publikum. Public service i denne betydningen av ordet
kan oversettes med «kringkasting i publikums tjeneste». Dette representerer
en allmennkringkastingsdefinisjon som setter publikums behov som indivi-
duelle TV-seere i sentrum, og er historisk sett, en ny måte å forstå begrepet
på. Dette er også en forståelse som har mer til felles med det som tradisjonelt
har vært betegnet som kommersiell kringkasting.

Da jeg for første gang drøftet denne tredje betydningen i en artikkel som ble
publisert i 1990, var dette en forståelse som var lite utbredt i Norge. I årene som
er gått, har imidlertid både gamle og nye allmennkringkastere gjort mye for å
legitimere en slik forståelse av begrepet.12 I TV2 kom en slik tolkning av
allmennkringkastingsforpliktelsene til syne nesten umiddelbart etter at konse-
sjonen var undertegnet. TV2s første nyhetsbrev sier det for eksempel slik:

Det er svært få bestemmelser i konsesjonen som ikke er forenlige med
kommersielle hensyn ... En kommersiell stasjon, uten noen form for
politiske forpliktelser, ville i stor grad måtte ha fulgt de samme retnings-
linjene ... I et marked med få kanaler er ... allmennkringkastingen den
sikreste veien til høy seeroppslutning og dermed kommersiell suksess
(Nyheter fra TV2 1-92).

Uten navn-1 19.02.04, 15:2238



39

KAPITTEL 2: DEN LANGE VEIEN TIL TV2 I NORGE

Ut fra samme perspektiv uttalte Dan Børge Akerø, TV2s første programdirek-
tør, til Aftenposten 29.8.92:

Det er interessant ... at de forpliktelsene som følger med konsesjonen, de
som definerer oss som allmennkringkasting, de faller sammen med
publikums programønsker.

Også TV2s første reelle styreformann, Kjell Stahl, ga uttrykk for samme
forståelse når han i ettertid uttalte (Aftenposten 4.9.93):

TV2 er et kommersielt foretagende og vil bli styrt etter resultater. Jeg
anser det som en kommersiell fordel å skulle lage en allmennkringkaster.

I dette kapitlet har jeg drøftet den politiske prosessen som gikk forut for
etableringen av TV2. Denne prosessen fulgte samme mønster som oppret-
telsen av NRK-monopolet, innføringen av fjernsynet og opprettelsen av
radiokanalen P2. TV2 ble dermed etablert på en måte som hadde lang
tradisjon i Norge. Men TV2-debatten markerer samtidig overgangen fra en
situasjon der det sentrale orienteringspunktet ligger innenfor det politiske
systemet, og der kulturpolitisk argumentasjon spiller en vesentlig rolle, til en
fase der markedsinteressene avgjør tilveksten av nye kanaler og deres
innretning.
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Kapittel 3:

NRK forbereder seg på en ny tid

I forrige kapittel drøftet jeg utviklingen i TV2-saken fram til konsesjonen ble
underskrevet i 1991. I dette kapitlet analyserer jeg NRKs utvikling i samme
periode. Et hovedformål med framstillingen er å peke på at NRK gjennom-
gikk store endringer før TV2 begynte sine sendinger. I kapitlet drøftes blant
annet NRKs begynnende seertallsorientering, inntektsgrunnlaget og NRKs
problemer med å opprettholde sin politiske legitimitet. Disse legitimitetspro-
blemene var en av flere grunner til at NRK ikke klarte å få politisk støtte til
sine planer om å etablere TV2.

Ved TV2s ettårsdag uttalte NRKs aktualitetssjef Tom Berntzen til Dagbladet
at TV2 var det beste som hadde skjedd NRK: «Vi synes det er morsomt at vi
har fått konkurranse. Det har vi aldri hatt noe imot» (2.9.93). Mens dette godt
kan være dekkende for Berntzens eget syn, er det ikke riktig å si at NRK som
institusjon ønsket konkurransen velkommen. Tvert imot var det slik at NRK,
gjennom hele 1980-tallet, selv forsøkte å få kontroll med den nye kanalen.
Allerede i 1983 la NRK fram planer overfor Stortinget om et betal-TV-tilbud
i tillegg til hovedkanalen, og to år etter ble et forslag om en ny lisensfinansiert
allmennkanal oversendt TV2-utvalget. I forslaget ble det åpnet for at også
andre skulle kunne produsere program, men det var NRK som skulle ha
kontrollen med den nye kanalen (NRK 1985).

Når jeg har kalt kapitlet «NRK forbereder seg på en ny tid» dreier det seg
dermed ikke bare om NRKs forberedelser til en ny konkurransesituasjon.
Flere av de reformene og endringene som drøftes her, dreide seg vel så mye
om å overbevise Stortinget om at NRK var verdig en ny kanal. I denne
forbindelse lærte NRK-ledelsen å forholde seg mer strategisk til de motsetnings-
fylte forventningene som stilles til en allmennkringkaster. Mens utviklingen
innad klart gikk i retning av markedsstyring og seertallsorientering, markeds-
førte NRK seg i stadig høyere grad som en institusjon som holdt fast ved
tradisjonelle verdier. Det var imidlertid ikke enkelt å overbevise offentlighe-
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ten om at NRK både var en effektiv og moderne institusjon, og en institusjon
som ikke endret seg i kommersiell retning. Som vi skal se i kapitlet, nådde
NRK et legitimitetsmessig bunnivå de siste par årene før TV2 begynte sine
sendinger.

Her er det imidlertid viktig å minne om at NRK på 1980-tallet allerede
befant seg i en konkurransesituasjon. I 1982 kom Sky Channel og i 1983 de
første lokalstasjonene, og konkurransen økte jevnt fram mot 90-tallet. NRKs
første respons på konkurransen var en økning av sendetida: antall sende-
timer ekspanderte med nesten en tredjedel i løpet av 1980-tallet. Fra slutten
av 1980-tallet kom imidlertid mer gjennomgripende konkurransestrategier til
syne, og NRK begynte å arbeide mer bevisst for å riste av seg arven fra
monopoltida. På tross av at denne prosessen hadde flere årsaker, fungerte
den i praksis som forberedelser til TV2. I de ti årene som gikk fra TV2 kom
på dagsorden til kanalen var en realitet, hadde NRK rikelig mulighet til å
forberede seg på den nye situasjonen. I praksis skulle det da også vise seg
at NRK var bedre forberedt på konkurransen enn f.eks. BBC og Danmarks
Radio hadde vært (se neste kapittel).

«NRK i en ny mediesituasjon»
Som nevnt fikk NRK allerede i 1982 konkurranse fra lokale og internasjo-
nale stasjoner. Denne situasjonen kom brått på og førte med seg hektisk
møte- og seminarvirksomhet innad i NRK. Utallige var de foredrag og
innlegg Kringkastingssjef Bjartmar Gjerde og andre NRK-ledere holdt om
de «nye utfordringene», og debatten gikk høyt på husmøter og i internbladet
Omkring NRK. Et fellestrekk ved innleggene var en sterk bekymring for de
konsekvenser konkurransen kunne få for publikum og fjernsynsinnhold.
Det var imidlertid ikke på noe tidspunkt tvil om at NRK selv ville delta i
konkurransen. Konkurrentene var ikke velkomne, men når de først var
kommet, var det ingen tvil om at NRK ville gjøre det de kunne for å forsvare
sin posisjon.

De faktiske konkurransestrategiene, og ikke minst språket som ble brukt,
endret seg imidlertid over tid. I den første utredningen: NRK i en ny
mediesituasjon, som kom i 1982, var konkurransestrategien definert i
forsiktige og beskyttende ordelag. Her definerte NRK blant annet sin rolle
som det å «oppfylle kulturpolitiske og nasjonale forpliktelser som andre ikke
kan eller vil påta seg». Dette innebar blant annet:

å tilby gode alternativer til det dårlige, samtidig som NRK bør være blant
de våkne kritikere av det ufullkomne, det underlødige og det skadelige
som blir tilbudt publikum.
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Allerede på dette tidspunkt markerte imidlertid ledelsen at NRK hadde til
hensikt å kjempe for seeroppslutningen; utredningen slo fast at NRK skulle
lage program som var «tilstrekkelig engasjerende til å bli foretrukket av et
publikum som står i en valgsituasjon».

I kjølvannet av dette kom utredningene på løpende bånd. Som nevnt over
la NRK i 1983 fram et forslag om et betal-TV-tilbud, etterfulgt i 1985 av et
forslag om et fullt utbygget tokanalsystem. I 1987 fulgte så utredningen NRK
mot år 2000, der NRK trekker opp sine konkurransestrategier fram mot
årtusenskiftet (NRK 1987a).

Utgangspunktet for NRK mot år 2000 var spørsmålet om hvordan NRK
skulle kunne holde på seere og medarbeidere, og hvordan virksomheten
kunne bli mer produktiv. Svarene som gis er stort sett velkjente: NRK skulle
fortsatt lage et allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet med en høy andel
norske program. I utredningen kommer det imidlertid også til syne en mer
markert dreining mot seertall og andre mål for publikumsoppslutning. NRK
mot år 2000 sier blant annet at «programmer som ikke slår an hos publikum,
eller av andre grunner ikke holder mål, må i høyere grad enn tidligere bli
erstattet». Videre sies det at det viktigste med tilbudet i prime time, mellom
klokka 1930 og 2300, er at det «faller i smak hos det store flertall av seerne,
og at det kan samle hele familien foran TV-skjermen» (: 17). Utredningen slår
også fast at NRK vil ta i bruk markedsundersøkelser på en mer systematisk
måte enn tidligere:

Dette betyr ikke at NRK skal la seg dirigere av lytter- og seerundersøkelser.
Men det betyr at NRKs programkomposisjoner ikke kan sees løsrevet fra
klare konklusjoner som markedsundersøkelsene gir (:28).

NRK mot år 2000 førte med seg mye kritikk og debatt. NRK ble blant annet
kritisert for å ville løpe fra sin folkeopplysningsprofil og legge seg flat for
seertallene (Apenes 1987, Skjervheim 1987). Det er da også klart at de
tankene som kom til uttrykk i utredningen, representerte noe nytt i NRK. Selv
om de første seerundersøkelsene i NRK gikk tilbake til 1967, ble det tidlig på
1980-tallet bare gjort mindre undersøkelser hvert annet eller hvert tredje år.
I 1987 dekket undersøkelsene noen uker hvert år, men det var fortsatt langt
igjen til et system med kontinuerlige seermålinger, slik det var kjent fra
kommersielt fjernsyn i andre land.

I et etterfølgende brev til departementet ble da også de mest kontrover-
sielle formuleringene i utredningen tonet ned (NRK 1987b). 1987-utrednin-
gen markerte likevel begynnelsen på en ny tid innad i NRK: en tid som også
skulle kjennetegnes av større selvstendighet i forhold til det politiske system.
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1988: NRK blir stiftelse
NRK mot år 2000 må sees i sammenheng med det arbeidet som pågikk opp
gjennom 1980-tallet for å «modernisere» NRKs styringsform. I 1987 kom også
proposisjonen som foreslo at NRK skulle opphøre å være en forvaltnings-
bedrift, og isteden organiseres som en selveiende stiftelse (Ot. prop. 31, 1986/
87). Bakgrunnen for dette forslaget var NRKs eget ønske om økt handlefrihet
og bedre muligheter til å utnytte ressursene. Men forslaget hadde også
sammenheng med den allmenne tendensen i retning av fristilling av
offentlige institusjoner.

Forslaget om overgang til stiftelse hadde vidtrekkende konsekvenser for
NRK. I tillegg til at det formelle eierforholdet nå ble et annet, fikk NRKs styre
mer kontroll over ressursbruk og ansettelser. Selv om NRK, i prinsippet,
hadde hatt myndighet til å ansette de fleste kategorier av personell og til å
bestemme antallet ansatte i de ulike virksomhetene, hadde de viktigste av
disse beslutningene i realiteten blitt tatt av Stortinget. Styret fikk også kontroll
over NRKs budsjett og lønnsnivå, noe som åpnet for direkte lønnsforhand-
linger med de tilsattes organisasjoner. Dette siste var det stor skepsis til blant
fagforeningene, som i siste instans gikk inn for at NRK fortsatt skulle være en
statsbedrift.13

Overgangen til stiftelse innebar videre at kringkastingssjefen fikk en mer
selvstendig stilling. Den nye kringkastingssjefen som skulle utnevnes etter
Bjartmar Gjerde i 1988, ville få mulighet til å drive en mer løpende kontroll
med ressursfordelingen. Men både kringkastingssjefen og flertallet i styret
skulle fortsatt oppnevnes av regjeringen, og Stortinget skulle fortsatt fastsette
lisensavgiftens størrelse.

I forbindelse med overgangen til stiftelse ble det stilt forventninger om at
NRK skulle bli mer effektiv, rasjonell og fleksibel. Dette var i og for seg ikke
noe nytt, opp gjennom årene hadde NRK regelmessig blitt kritisert for
manglende effektivitet og fleksibilitet. Nå gjaldt det imidlertid ikke bare NRK;
den dominerende doktrinen på 1980-tallet var at hele den offentlige sektoren
skulle effektiviseres. Fristilling fra det statlige regel- og avtaleverket skulle
legge grunnlaget for mer rasjonell drift, samtidig som virkemidler tatt fra
private bedrifter: resultatstyring, målstyring, ledertrening m.m., skulle bidra
til å reformere virksomhetene innenfra (Jacobsen 1992).

Både konkurransesituasjonen og de politiske signalene pekte dermed i
samme retning: NRK måtte lære seg å lage flere og bedre program for de
samme midlene. Dette falt sammen med et tredje, og mye kraftigere signal,
det var nemlig tegn til stagnasjon i NRKs inntekter. NRK hadde opp gjennom
hele etterkrigstida hatt svært gode økonomiske betingelser; selv på 1980-
tallet hadde NRK realvekst i sine budsjetter fra år til år. Dette skyldtes
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imidlertid ikke først og fremst økningene i lisensavgiftens størrelse, men
økningen i antall husholdninger som betalte lisens for farge-TV. Dette
markedet begynte nå å bli mettet; i 1991 betalte hele 98% av husholdningene
lisens for farge-TV (NRK 1990-92, Tidssignalet 22/91).

Arven fra monopoltida
Både utviklingen på seermarkedet, den økonomiske situasjonen, NRKs
politiske legitimitet og nødvendigheten av å forholde seg til nye utfordringer,
indikerte dermed at NRK burde se på organisasjonsstrukturen med nye øyne.
Her var det imidlertid ikke så lett å finne gode løsninger; NRK var i
utgangspunktet en kompleks virksomhet som ikke så lett lot seg reformere.
Som Jacobsen (1992) har vist, hadde mange av de kjennetegnene som hindret
NRKs «konkurransedyktighet», også tidligere vært forsøkt reformert bort, uten
hell. Nå var imidlertid oppskriften klar. NRK skulle, som andre offentlige
virksomheter, reformeres med virkemidler lånt fra private bedrifter.

Sett med brillene til organisasjonsreformatorer med private bedrifter som
ideal, var det mye å ta fatt på i NRK mot slutten av 1980-tallet. NRK var i
utgangspunktet organisert som en statlig forvaltningsinstitusjon og ikke som
en mediebedrift. På tross av den enorme ekspansjonen institusjonen hadde
gjennomgått, var den grunnleggende strukturen i liten grad endret siden
etableringsfasen. Et viktige kjennetegn ved denne strukturen var at funksjo-
ner som teknikk, økonomi og personaltjenester var organisert som egne store
avdelinger adskilt fra programavdelingene. I tillegg var det i fjernsynet hele
ni ulike programavdelinger.14

Systemet med mange avdelinger og relativt rigide avdelingsgrenser,
innebar at det var mange flaskehalser, og avgjørelser tok lang tid. De ulike
avdelingene var også preget av ulike verdier og hierarkier, og det var tildels
sterke motsetninger mellom dem. Avdelingene fungerte også som en
konserverende kraft i forhold til hvilke program som skulle produseres og
hvordan. Hver avdeling og hver divisjon kjempet for sine interesser og sin
andel av budsjettet, og virksomheten var i liten grad preget av noen enhetlig
ledelse.

Dette siste har sammenheng med at ledersjiktet i NRK, som i andre
statsbedrifter, besto av folk som først og fremst var rekruttert på grunnlag
av lang og tro tjeneste. Når de først var blitt ledere, kunne de forvente å sitte
til de gikk av med pensjon. NRKs første TV-direktør, Otto Nes, hadde for
eksempel sittet i nesten tretti år da han gikk av i 1987, mens den første
nyhetssjefen i fjernsynet, Tollef Berg, innehadde stillingen fra 1959 til 1978.
Systemet innebar at medarbeiderne og lederne var sosialisert i samme
kultur gjennom flere tiår, og dette gjorde det naturligvis vanskelig å få til
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endringer eller ta kontroversielle beslutninger. Dette forhindret ikke at
mange av lederne var dyktige til å spille på medarbeidernes kreativitet og
tok lederoppgavene alvorlig. Ansvarsforholdene var imidlertid uklare. Som
den ansvarlige for lederopplæringen i NRK uttrykte det i Tidssignalet 2/90,
var det mange sjefer som «ikke vet nøyaktig hva som er deres arbeidsom-
råde».

Medarbeiderne som «auteurer»
NRKs tradisjon som forvaltningsbedrift preget også personalpolitikken.
Hovedregelen var også her at medarbeiderne var fast ansatt og satt i jobben
til de gikk av med pensjon. Likelønnstradisjonen var sterk og fagforeningene
passet nøye på at ansiennitetsprinsippene ble fulgt. Dette innebar også at
store ressurser var bundet i faste utgifter, og at det var små muligheter for
lønnsdifferensiering og nyrekruttering. NRK hadde i utgangspunktet ikke
noen uvanlig stor andel eldre medarbeidere i forhold til andre bedrifter, men
gjennomtrekken var lav. I fjernsynet var det dessuten en markert topp av
programmedarbeidere i slutten av 40-åra, noe som skyldtes et stort inntak av
folk rundt 1970, etterfulgt av stillingsstopp (Tidssignalet 19/91).

Mangelen på enhetlig ledelse og de mange årene med gode vilkår preget
også økonomistyringen. Strukturen med fellestjenester finansiert over egne
budsjetter gjorde det i utgangspunktet vanskelig å drive økonomistyring: det
var rett og slett umulig å vite hva ulike produksjoner kostet. Det fantes i liten
grad systemer for løpende budsjett- og regnskapskontroll, og selv store
budsjettoverskridelser fikk få eller ingen konsekvenser for dem som var
involvert. Som NRKs økonomidirektør uttrykte det i begynnelsen av 1992, var
det «manglende forståelse for at et budsjett er å oppfatte som en «kontrakt»
med ledelsen som i utgangspunktet ikke skal brytes uten at det får
konsekvenser» (Tidssignalet 6/92). Hovedregelen var at alle avdelinger fikk
økt sine budsjetter med samme prosentsats hvert år.

De kjennetegnene som er beskrevet her, ga medarbeiderne i NRK en svært
selvstendig posisjon sammenliknet med andre mediebedrifter. Medarbei-
derne oppfattet seg selv, og ble oppfattet, som kreative individer («auteurer»),
som burde ha en høy grad av kontroll med sine «verk» (se også Puijk 1990).15

I et intervju med undertegnede beskrev Kent Nilssen, daværende assiste-
rende fjernsynsdirektør, systemet på denne måten:

Vår programpolitikk var summen av de individuelle oppmeldelser. Vi sa
til medarbeiderne: -Vel, du må jo ha noe å gjøre, så du får vel gjøre dette.
Dette førte ofte til stor opphopning av gode programmer f.eks. i november
– så var det tomt i desember og vi måtte fylle på med innkjøpte
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programmer. Folk bestemte altså ikke bare hva de skulle produsere –
men også når programmene skulle sendes. Og hvis alle tok ferie i januar
betød det at NRK bare måtte glemme å ha et strukturert sendeskjema den
måneden (intervju 8.12.92).

Variasjonen gjaldt ikke bare når og hvordan programmene ble produsert;
programmene varierte også mye i lengde og utforming. Dette kommer jeg
nærmere inn på når jeg i del II drøfter utviklingen av programtilbudet.

Et siste moment er at NRK i denne perioden hadde liten tradisjon for å
appellere direkte til publikum og den offentlige opinion. I monopoltida var
det liten grunn til at NRK skulle bruke penger på å pleie sitt «image», og den
eksterne informasjonen var konsentrert om rutinemessig programinformasjon,
produksjon av årbøker og lobbyvirksomhet overfor politikere og kultur-
myndigheter. Aktiviteten overfor den øvrige offentligheten var heller liten.
De enkelte medarbeiderne var imidlertid mer aktive på dette området; det fløt
en jevn strøm av lekkasjer fra NRK til aviser og andre medier, og Akersgata
ble mye brukt som kampanjearena for medarbeidere og avdelinger som var
misfornøyde med tingenes tilstand. Denne informasjonen bidro i høy grad
til å bekrefte bildet av NRK som en byråkratisk og vanstyrt institusjon. Sagt
med 80-tallets terminologi, hadde årene som monopolbedrift gitt NRK et
«image-problem» av dimensjoner. Hanne Løchstøer, NRKs informasjonsdi-
rektør, sa det slik i 1992:

Mens NRK som programprodusent hadde stor tillit og programmene ble
regnet for å være av høy kvalitet, hadde NRK som institusjon rykte på seg
for å være arrogant, kald og byråkratisk, og mest opptatt av å forsvare
sine egne privilegier (intervju 15.10.92).

Omstilling 1989:
Fra forvaltningsbedrift til programprodusent
I forbindelse med NRKs overgang til stiftelse 1. mai 1988, ble det satt i gang et
utredningsarbeid som skulle vurdere hva slags reformer som var nødvendige.
Resultatet av dette var at NRKs styre i februar 1989 bestemte at NRK skulle
gjennomgå en omfattende omstillingsprosess. Hovedformålet med omstillin-
gen var at NRK skulle framstå som en mer utpreget programbedrift: det skulle
produseres flere program for de samme resurssene. Videre skulle arbeidsmil-
jøet bli bedre, og NRK skulle få bedre omdømme blant seere og lyttere.

Et sentralt virkemiddel i omstillingen var nedbryting av avdelingsgrensene
og overføring av fellestjenester til de enkelte programdivisjonene. I fjernsynet
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innebar dette blant annet at dekor- og driftsteknisk avdeling ble overført til
fjernsynsdivisjonen, samtidig som programavdelingene ble omorganisert. I
første omgang ble to nye «storavdelinger» etablert: en for fakta og en for
fiksjon, uten at det skjedde noe vesentlig med selve avdelingsstrukturen. Fra
1.januar 1991 ble imidlertid antallet programavdelinger redusert til fire:
kultur, drama, aktualitet og allmenn.

Den nye inndelingen innebar i varierende grad et brudd med den gamle
strukturen. Mens noen avdelinger forsvant for godt, som for eksempel
Fjernsynsteateret, gjenoppsto andre som redaksjoner innenfor de nye
avdelingene. I disse redaksjonene var mye som det hadde vært, på tross av
at samtlige ansatte ble fristilt og fikk nye stillingsbetegnelser. Fristillingen ga
medarbeidere mulighet til å gjøre store hopp på tvers av arbeidsområder og
avdelingsgrenser, men de fleste foretrakk å forbli i det samme miljøet.

Den nye strukturen skilte seg fra den gamle gjennom at avdelingsgrensene
var basert på forskjeller i produksjonsmåte, snarere enn forskjeller i emne og
programtype. Nytt var det også at prosjektstyring etter hvert ble en sentral
organisasjonsform i flere avdelinger. Dette innebar at én prosjektleder fikk
ansvar for alle sidene ved en produksjon; fra de innholdsmessige og
kunstneriske, til de tekniske, økonomiske og personalmessige.

Omstillingen fikk videre konsekvenser for måten ledelsen ble rekruttert
på. Samtlige avdelinger fikk nye sjefer ansatt på åremål, og et omfattende
lederopplæringsprogram ble satt i verk for å lære sjefene å ta et mer helhetlig
økonomi- og personalansvar. Kontrollen med økonomien skulle forbedres
gjennom et system med intern debitering og fakturering, og de ulike
tjenestene skulle i større grad få ansvar for egne budsjetter.

Et overordnet mål med omstillingen var at NRK skulle ha færre bundne
utgifter; personale skulle i større grad leies inn framfor å ansettes fast, lønnen
skulle knyttes nærmere til konkurranseutsatthet og markedsverdi, og frivillig
førtidspensjonering skulle frigjøre midler til nyrekruttering. Disse siste
endringene var blitt mulige fordi NRK var blitt stiftelse og ikke lenger var
bundet av statlige lønnsregulativ.

Tanken bak de administrative og økonomiske reformene var at NRK skulle
framstå som en mer utpreget programbedrift. Fra 1. januar 1991 ble det
innført nye prinsipper for å koble sammen ressursfordelingen med program-
menes plassering i sendeflater. Målet var å gjøre slutt på tradisjonen med at
alle avdelinger fikk like mye som året før «pluss fem prosent». Etterhvert ble
det også stilt forventninger til avdelingene om at de skulle produsere
bestemte program til bestemte tider. I dette lå det også at det skulle bli slutt
på at alle avdelinger i prinsippet hadde like stor rett til å få plassert «sine»
program i god sendetid.
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Roel Puijk, som studerte NRKs opplysningsavdeling (FOLA) på midten av
1980-tallet, beskriver den tradisjonelle tankegangen slik for opplysningsavd-
elingens vedkommende:

Hovedtendensen er da klart at FOLAs egenproduserte programmer blir
satt opp i prime time dersom ikke forutsetningene for programmene har
vært at de skulle sendes på et annet tidspunkt ... Årsaken til dette er for
det første NRKs (eller i dette tilfelle programredaksjonens) store lojalitet
til de programmene medarbeiderne har laget og institusjonen har betalt
mye for, uansett om dette er programmer som skårer høyt på seer-
statistikken eller ei. ... Videre er det snakk om en slags kvote-ordning,
dvs. at man i avdelingen snakker om å plassere et program i FOLA-
kvoten den og den dagen. Kvote-tanken er antakelig utslag av at
programredaksjonen ønsker å lage et variert programtilbud med ulike
stoff blandet. Men ulike typer stoff blir i praksis ofte til ulike avdelinger
innen NRK (Puijk 1990: 105-107).

De nye prinsippene innebar altså et forsøk fra ledelsens side på å ta kontroll
med helheten i programtilbudet, og å få bukt med den «kvotetanken» som her
er antydet. Som Anne Torjussen Diesen, den gang leder i planavdelingen,
uttalte, var målet å få slutt på en situasjon der medarbeidernes individuelle
programønsker styrte:

Nå er dette snudd på hodet, ved at den enkelte medarbeider i stedet må
forholde seg til hva toppledelsen ønsker skal bli produsert (Tidssignalet
6/92).

Denne delen av omleggingen hadde også en rekke andre konsekvenser som
jeg skal komme inn på i drøftingen av programtilbudets utvikling i del II. Her
kan vi imidlertid slå fast at programleggingen for første gang ble orientert mot
å få en mest mulig jevn seertallskurve. Det ble også bestemt at hver dag skulle
inneholde minst ett program «av underholdende karakter» (NRK 1989-91: 50).
Begge disse prinsippene var et brudd med den historiske tradisjonen i NRK.

Markedsføring og seermålinger
Publikumsorienteringen som her kommer til uttrykk ga seg også utslag på
andre felt. Programinformasjonen ble rustet opp og desentralisert til avdelin-
gene, mens den sentrale informasjonstjenesten fikk ansvar for å profilere
NRKs helhetlige «image» på en mer positiv måte i offentligheten. Som et ledd
i dette, tok NRK høsten 1990 for første gang i bruk reklamebyråer og andre
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medier til å markedsføre sin virksomhet. Bedriftsprofilen ble rustet opp med
nye visittkort, logoer, gaveeffekter, vignetter og trailere.

Etter hvert ble det også utarbeidet egne profileringsopplegg i forhold til
beslutningstakere og opinionsledere innen kultur og næringsliv. Barn og
ungdom var nok en gruppe som fikk økt oppmerksomhet. Allerede i den
tidlige konkurransefasen ble det klart at barn fra ti år og oppover var de første
som falt fra når de fikk adgang til andre kanaler (Lund 1988). NRK svarte med
å utarbeide læremateriell, kinoreklame, presentasjonsvideoer osv. for å
profilere seg overfor yngre seere.

Endringene på dette området innebar også en sterkere styring av den
informasjon som slapp ut fra bedriften og en mer bevisst bruk av forsknings-
resultater, blant annet fra seerundersøkelser. Som allerede nevnt hadde NRK
allerede i 1987 signalisert at de ville utvide bruken av markedsundersøkelser,
og fra 1. januar 1992 begynte Markeds- og mediainstituttet kontinuerlige TV-
metermålinger på oppdrag fra NRK. Dette var naturligvis kontroversielt i og
med at kontinuerlige seermålinger er et utpreget kjennetegn ved kommersiell
fjernsynsvirksomhet. Fra NRKs side ble det imidlertid framholdt at det var
viktig å ha tilgang til pålitelige data om egen markedssituasjon, og at det var
viktig å ha muligheten til å gå ut med positive fakta om NRKs oppslutning
(Tidssignalet 23/91, se også vedlegg 2).

Omstillingen innebar også et forsøk på å styrke den interne kommunika-
sjonen og etablere en mer felles bedriftskultur. Som et ledd i dette arbeidet
så en ny bedriftsavis, Tidssignalet, dagens lys i september 1990. To år seinere
ble det utarbeidet et felles måldokument for virksomheten: NRK møter en ny
tid. Dokumentet, som redegjorde for NRKs overordnede mål, verdigrunnlag
og ledelsesfilosofi, understrekte sterkt de verdiene omstillingen bygget på:
lojalitet, konkurransebevissthet og endringsvilje. Her listes det også opp en
rekke krav til NRKs ledere, blant annet at man skal gå foran med et godt
eksempel når det gjelder lojalitet til bedriften, man skal ha evne og vilje til
forandring og omstilling, og man skal gå av som leder når man ikke lenger
kan oppfylle institusjonens krav (NRK 1992).

Konflikter i forbindelse med omstillingen
Som nevnt over var omstillingen i NRK basert på virkemidler tatt fra private
bedrifter. Disse lot seg imidlertid ikke uten videre implementere i en kompleks
offentlig organisasjon som NRK. I løpet av 1991 og 1992 kom det stadig
meldinger om at omstillingsprosessen ikke fungerte og at vedtak ikke ble
fulgt opp (Tidssignalet 12/91, 16/91, 18/91, 24/91, 7/92).

Mange medarbeidere ytret seg også sterkt kritisk til omstillingens virkemid-
ler, som de oppfattet som et produkt av kommersialisering og jappetid. Det nye
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måldokumentet ble for eksempel i et leserbrev i Tidssignalet 6/92 karakterisert
som «århundrets svadasamling». Andre klaget på at de nye lederne manglet
evne til å motivere medarbeiderne og at informasjon ikke nådde fram (Tids-
signalet 4/92). Konflikter var det også om den nye programpolitikken. Det kom
særlig sterke reaksjoner mot det som ble oppfattet som en nedprioritering av
kultur- og opplysningsstoffet, og flateproduksjonens manglende plass for den
type enkeltprogram som mange medarbeidere tidligere hadde sett som
hovedformålet med sin virksomhet (Tidssignalet 20/91, 7/92).

At mange var misfornøyde, ble bekreftet i en større evaluering av
omstillingen som ble påbegynt i 1992. Evalueringen, som var basert på
spørreskjemaer til ledelse og medarbeidere, viste at svært mange mente at
arbeidsmiljøet, personalpolitikken og utøvelsen av ledelse var blitt dårligere
enn før omstillingen begynte (Tidssignalet 17/93).16 På dette området var det
imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. Medarbeiderne i Aktualitets-
avdelingen var stort sett positive, mens stemningen var mest kritisk i
Allmennavdelingen, Dramaavdelingen og Teknisk avdeling.

Dette reflekterer tydelig at medarbeidernes opplevelse av omstillingen
hadde sammenheng med hvordan de oppfattet sin status generelt under det
nye regimet. Omstillingen fungerte først og fremst bra for de avdelingene som
ekspanderte, mens andre opplevde at de kom dårligere ut i den interne
ressurskampen. Aktualitetsavdelingen var lite berørt av endringene og hadde
dessuten fått styrket sin selvbevissthet ytterligere i konkurransesituasjonen;
det var åpenbart at nyheter og aktualitetsstoffet var blant NRKs viktigste kort
når det gjaldt både seertall og legitimitet. I drama- og allmennavdelingen var
det i større grad interne brytninger mellom redaksjoner som tidligere hadde
hatt en selvstendig stilling, og her var det også mange medarbeidere uten
ressurser til å lage program. I og med at ressurstilgangen nå ble bestemt ut
fra hvilke sendeflater som skulle fylles, var det mange medarbeidere som
gikk uten noe særlig å gjøre. Omstillingen forsterket dermed også den
historiske motsetningen mellom nyhetsmiljøene og de andre produksjons-
miljøene i NRK.

Evalueringen viste imidlertid også at omleggingen hadde ført med seg
endring i en retning som ble oppfattet som positiv. Dette gjaldt for det første
økonomistyringen som var blitt merkbart bedre; det var blitt slutt på de store
budsjettoverskridelsene etter at program- og lønnsbudsjettene var fordelt på
avdelingene. Videre var det blitt færre lekkasjer til avisene, noe som bidro til
at NRK hadde fått et mer positivt omdømme i offentligheten. Endelig mente
flertallet at programkvaliteten var blitt bedre, og at systemet med sendeflater,
tross misnøyen i mange kretser, hadde ført til en radikal forbedring av
programstyringen.
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Krisesymptomer 1990-92
Hoveddelen av evalueringen ble foretatt etter at TV2 hadde begynt sine
sendinger, og etter at klimaet hadde snudd seg i NRKs favør (se neste
kapittel). Dette kan være en forklaring på at flertallet mente at program-
kvaliteten og NRKs omdømme var blitt bedre. De siste årene før TV2 begynte
sine sendinger, fortonte imidlertid situasjonen seg lite oppmuntrende for
NRK. Mellom 1990 og 1992 ble konkurransesituasjonen kraftig skjerpet,
økonomien var tildels ute av kontroll, og kritikken mot institusjonen fra ulike
hold økte.

Den skjerpede konkurransesituasjonen hadde sammenheng med at TV3
og TVNorge rundt 1990 begynte å gjøre markerte innhogg i NRKs seer-
oppslutning. Allerede tidlig i 1990 kommenterte publikumsforskeren Sigurd
Høst at «NRK taper seere på alle bauger og kanter for alle programtyper
unntatt Dagsrevyen» (sitert fra Tidssignalet 4/90). I 1991 gikk fortsatt 80% av
samlet seertid til NRK, men tallet var bare 58% blant dem som kunne ta inn
andre kanaler (NRK 1991-93: 11). Høsten 1990 gikk dessuten TV2-diskusjo-
nen inn i sin avgjørende fase, og mye av den diskusjonen ble ført i en tone
som var sterkt kritisk til NRK.

Med økningen i konkurransen ble det også åpenbart at NRK ville måtte
betale mer for rettigheter og personell. I 1989 «mistet» NRK (og EBU) for første
gang en stor sportsbegivenhet da et sveitsisk selskap, som drev med
arenareklame, kjøpte rettighetene til Ishockey-VM i Stockholm, og solgte
rettighetene videre til TV3. Samtidig begynte de nasjonale idrettsforbundene
å kreve betydelig høyere vederlag (NRK 1991-93: 6-7).

På denne tiden opplevde også NRK, for første gang, konkurranse om
medarbeiderne. Blant de første som ble rekruttert til andre kanaler, var NRK-
veteraner som Knut Bjørnsen og Knut Th. Gleditsch; begge gikk til TV3 under
stor medieoppmerksomhet. Situasjonen ble imidlertid mer alvorlig høsten
1991, da TV2-selskapet ble opprettet og begynte å rekruttere nøkkelpersonell
fra NRK. Blant dem som sa ja til TV2 var profilerte NRK-navn som Dan Børge
Akerø, Finn H. Andreassen, Nils Gunnar Lie og Viggo Johansen. Det var
imidlertid også mange som sa nei. NRKs konkurransedyktighet på dette
området skyldtes nok for en stor del at mange oppfattet de faglige ut-
fordringene som større i NRK enn i andre kanaler, men det kostet også penger
å holde på medarbeiderne. Både blant dem som gikk og blant dem som forble
i NRK, var det mange som ble fristet med lønnstillegg fra NRK-ledelsens side
(se f.eks. Dagbladet 25.11.91).

Dette var en utvikling som var blitt muliggjort gjennom at NRK ble stiftelse,
og dermed fristilt fra det statlige regel- og avtaleverket. NRK hadde også
tidligere kunnet tilby ekstratillegg til folk de gjerne ville beholde, men
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overgangen til stiftelse gjorde det mulig å tilby spesielt utsatte medarbeidere
«stjernelønn» som lå godt over det vanlige lønnsnivået. Heller ikke på dette
området gikk det imidlertid harmonisk for seg. De nye mulighetene for
lønnsdifferensiering skjerpet motsetningene mellom arbeidstakergrupper
innad i NRK.

De første lønnsforhandlinger under et friere regime endte med en fire
ukers streik blant programmedarbeiderne, anført av Norsk Journalistlag, på
forsommeren 1990. Norsk Journalistlag hadde fått forhandlingsrett i forbin-
delse med at NRK ble stiftelse. I motsetning til de tre etablerte fagforeningene,
som var tilknyttet hovedsammenslutningene AF, LO og YS, kjempet de
primært for sin egen profesjonsgruppe. NJ sammenliknet seg fra første stund
med andre journalister, framfor å sammenlikne seg med andre i NRK, og da
kom de relativt dårlig ut. De vant også fram i første omgang. NRK-ledelsen
fryktet tap av medarbeidere til de nye kanalene, og gikk med på en avtale
som garanterte at programmedarbeidernes lønn skulle trappes opp over fem
år, med de ti største mediebedriftene i landet som sammenlikningsgrunnlag.17

De forhold som her er nevnt innebar store utgifter for NRK i en situasjon
da institusjonen sto foran mange ressurskrevende oppgaver: opprustning av
fjernsynets programvirksomhet for å møte konkurransen fra TV2 i 1992,
omleggingen til trekanalsystem i radio i 1993, OL på Lillehammer i 1994, og
en kostbar utbygging av distriktsfjernsynet som skulle fullføres i 1996. For å
kunne nå det siste målet fikk NRK i 1991 en rekordhøy lisensøkning på hele
95 kroner, men året etter var økningen bare på 25 kroner. Tallet på
lisensbetalere begynte dessuten å synke for første gang i 1991. Dermed tegnet
1992 til å bli et av de aller første årene der NRK måtte budsjettere med en reell
nedgang i inntektene (Tidssignalet 20/91, 22/91).

«ARK» og kommersialiseringsdebatt
I de siste par årene før TV2 begynte sine sendinger, var også NRKs politiske
legitimitet i ferd med å nærme seg et historisk lavmål. Misnøyen hadde bygget
seg opp over flere år, og fikk ny næring gjennom stadige oppslag om
budsjettoverskridelser og andre eksempler på lite heldige økonomiske
disposisjoner. Men kritikken mot NRK var også av mer prinsipiell og politisk
art. Opposisjonens skepsis til de tette båndene mellom NRK og Arbeiderpar-
tiet – uttrykt i Fremskrittspartiets akronym ARK – hadde fått ny næring da
Einar Førde ble kringkastingssjef i 1988, og igjen da to statssekretærer gikk
rett fra NRK til den nye Arbeiderpartiregjeringen ved regjeringsskiftet i 1990
(Tidssignalet 6/90).

Fra annet hold ble NRK kritisert for kommersialisering og for ikke å oppfylle
sine forpliktelser som allmennkringkaster. Denne kritikken dreide seg særlig om
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NRKs økende bruk av sponsing. Som et ledd i å skaffe seg større inntekter og
stå bedre rustet i kampen om programrettigheter, hadde NRK i 1990 liberalisert
sine sponsorregler. Etter hvert som private bedrifters logoer og varemerker åpent
kom til syne på skjermen, økte imidlertid kritikken fra mange hold.

Høsten 1991 sluttet kulturminister Åse Kleveland seg til kritikerne og
hevdet at den «eksplosive økningen» i sponsede program kunne føre til
minskende støtte til lisensfinansieringen blant seere og politikere (sitert i
Journalisten 22.11.91). Kritikken ble fulgt opp i St. meld. 26 1991-92, der det
heter at:

Fleire program sende i NRK det siste året har brote grovt med reglane om
sponsing, t.d. ved at programma framstår som rein reklame for sponsors
produkt eller tenester. Departementet har påtala dette (:7).

I samme periode ble det også rettet kritikk mot NRK for å nedprioritere
barneprogram, forbrukerstoff, kultur og undervisningsprogram, til fordel for
sport, underholdning og nyheter. NRK ble også kritisert for ikke å følge opp
de politiske betingelsene som gjaldt utbyggingen av distriktsfjernsynet (Vårt
Land 20.1.92 og 12.3.92, Tidssignalet 6/92).

Situasjonen var likevel ikke helt svart. Særlig i forbindelse med større
nasjonale og internasjonale begivenheter fikk NRK mye ros for sin nyhets-
dekning og måten de samlet nasjonen på. Dette gjaldt ikke minst dekningen
av Golfkrigen og kong Olavs død i januar 1991. Her fikk NRK sin siste store
mulighet til å spille rollen som den samlende nasjonale fellesarenaen, før kon-
kurrenten TV2 kom på lufta. Og denne situasjonen viste nok en gang at nyhets-
dekningen og den nasjonale profilen representerte to av NRKs viktigste
ressurser når det gjaldt å opprettholde troverdighet og seeroppslutning.

Avslutning: Allmennkringkasting i forandring
Som vi har sett, satte NRK i verk en omfattende omstillingsprosess i årene før
TV2 begynte sine sendinger. Virkemidlene som ble brukt i denne prosessen
var omstridt, og evalueringer av omstillingen viste at reformene på mange
områder hadde liten effekt. Dette har naturligvis sammenheng med at NRK
var en vanskelig virksomhet å reformere etter seksti år som statlig forvaltnings-
bedrift. Men evalueringen viste også at det ikke uten videre var mulig å
implementere virkemidler fra det private næringsliv i en kompleks organisa-
sjon som NRK. De kjennetegnene som skilte NRK fra private mediebedrifter
(offentlig eierskap, lisensfinansiering, omfattende privilegier garantert av det
offentlige og programforpliktelser avleiret gjennom seksti års forventinger fra
den kulturelle og politiske offentlighet) hadde gitt NRK-Fjernsynet en unik
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posisjon i det norske medielandskapet. Disse kjennetegnene hadde imidler-
tid også gjort at NRK ikke uten videre kunne omdannes til en strømlinjeformet
konkurransebedrift.

Når dette er sagt, er det viktig å peke på at omstillingsprosessen hadde gitt
resultater når det gjaldt å styrke NRK-fjernsynets konkurranseevne utad. De
tre områdene der evalueringen viste at omstillingen hadde ført til endringer
(omlegging til sendeflateorganisering, bedre økonomistyring og et bedre
omdømme i offentligheten) forholder seg direkte til det som er de tre største
utfordringene i konkurransesituasjonen: å holde seertallene oppe, å få mest
mulig fjernsyn ut av hver krone, og å opprettholde legitimitet og troverdighet.
Omstillingen hadde altså, på vesentlige områder, gjort NRK bedre forberedt
til å møte en ny fjernsynssituasjon.

Konfliktene rundt omstillingen og den nye profilen hadde imidlertid igjen
vist at en lisenskanal som NRK må forholde seg til svært mange ulike
utfordringer. På den ene siden ble det rettet forventinger til at NRK skulle ta
opp konkurransen med de nye kanalene, og dette var noe som også internt
i NRK ble sett som en riktig strategi. NRK vurderte det i denne sammenheng
som overveiende viktig å opprettholde en høy seeroppslutning, noe som i
måldokumentet fra 1992 ble konkretisert dit hen at «NRK skal være større enn
konkurrentene» og «NRKs programtilbud skal ha daglig oppslutning fra et
flertall av befolkningen».

Denne strategien innebar også at NRK-fjernsynet skulle konkurrere med
de kommersielle kanalene om populære sportsbegivenheter og annet
programstoff, og skulle arbeide for å tiltrekke seg sponsormidler på linje med
konkurrentene. I årsmeldingen for 1991-93 sier NRK følgende om dette:

For NRK er det av vesentlig betydning at muligheten for sponsormidler
ikke blir strengere for NRK enn for andre ... Retten og muligheten til å
motta sponsormidler må ... være like selvfølgelig for en lisensfinansiert
allmennkringkaster som for reklamefinansiert radio og fjernsyn (NRK
1991-93: 57).

På den andre siden ble det imidlertid stilt forventninger om at NRK, som en
allmennkringkaster, skulle være noe annet enn de kommersielle kanalene.
En tolkning i retning av at allmennkringkasting innebar å tilfredsstille publi-
kum som individuelle forbrukere og at allmennkringkasting var forenlig med
en høy andel sponsede program, var ikke akseptert verken internt eller uten-
for NRK. Tvert imot ble det stilt krav om at NRK skulle opprettholde en klar
ikke-kommersiell profil, samtidig som det ble forventet at programproduk-
sjonen skulle bli mer rasjonell og effektiv.
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NRKs strategi i forhold til disse motsetningsfylte forventningene var, for
det første, å arbeide for en tolkning av allmennkringkasting der også høy
seeroppslutning og et publikumsvennlig programtilbud sto sentralt. Noe av
det NRK-ledelsen så ut til å frykte mest var at de skulle bli sittende igjen med
alt det «smale» og «viktige», mens de kommersielle skulle få enerett til popu-
lære program, særlig underholdning og sport. For det andre valgte NRK i
større grad å understreke den rollen institusjonen spilte som nasjonal kultur-
bærer. Dette var en funksjon som korresponderte godt med det nasjonal-
proteksjonistiske klimaet som rådde i TV2-debatten, og som markerte flere
felt der NRK, i hvert fall inntil videre, var annerledes enn sine konkurrenter.
Som vi har sett, var mange i den nye mediesituasjonen bekymret for norsk
kultur og identitet, og barn og ungdoms kulturelle impulser.

Kombinasjonen av disse to strategiene, høy seeroppslutning og en priori-
tering av NRKs rolle som nasjonal kulturbærer, kommer klart til uttrykk i mål-
dokumentet fra 1992 sin prioritering av følgende fire programområder i fjern-
synet:

– en bred nyhetsformidling med kritisk, saklig og grundig journalistikk
– et omfattende og variert barne- og ungdomstilbud
– en dramaproduksjon basert på ny og eldre norsk dramatikk og litteratur
– en aktiv sportsjournalistikk med bred dekning av alle vesentlige sports-

begivenheter

I dette kapitlet har jeg drøftet NRKs strategi i konkurransesituasjonens tidlige
fase – før TV2 begynte sine sendinger. Jeg har vist at NRKs mål var å fortsatt
være den dominerende fjernsynskanalen i Norge; NRK ville gjøre det som var
nødvendig for å beholde seere og programrettigheter. Samtidig måtte offent-
ligheten overbevises om at det bare var NRK som kunne ivareta sentrale
nasjonale kulturoppgaver. Dette ble sett som nødvendig for å styrke NRKs
politiske legitimitet og dermed også det framtidige inntektsgrunnlaget for
lisenskanalen.
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I dette kapitlet drøftes konkurransesituasjonen fram til TV2s ettårsdag i
september 1993. Framstillingen begynner med TV2s forberedelser til sende-
start og NRKs konkrete opplegg for å møte den nye konkurrenten. Deretter
drøfter jeg de to kanalenes strategier i forhold til hverandre og andre kanaler
i løpet av «TV-krigens» første år.

Det første driftsåret er alltid dramatisk for en ny kanal, og slik var det også
i TV2s tilfelle. Allerede den første uka fikk TV2 merke at det ikke ville bli lett
å tilfredsstille de forventningene som hadde bygget seg opp gjennom den
mangeårige debatten om en ny fjernsynskanal. Presseomtalen, som var
ekstatisk fram til kanalen kom på lufta, snudde nesten over natta og ble svært
negativ. Kanalen ble sammenliknet med NRK, og sammenlikningen falt ikke
ut til TV2s fordel.

NRK på sin side opplevde et jubelår nesten uten sidestykke i kanalens
historie. De nye programoppleggene som var utviklet for å møte konkurran-
sen fra TV2, fikk høy seeroppslutning, og avisene flommet nesten over av
rosende omtale. Dette var en velkommen endring for NRK; selv om kanalen
mistet markedsandeler til TV2, var det tydelig at den allmenne stemningen
var snudd i NRKs favør.

Situasjonen viste imidlertid også tydelig at NRK og TV2 ikke var de eneste
fjernsynskanalene som skulle kjempe om penger og seere. Forhåndsomtalen
av «den store TV-krigen» dreide seg mest om disse to, men fra første uke ble
det klart at TV2 hadde undervurdert konkurransen fra de andre reklame-
kanalene. TV2s relativt lave oppslutning blant husholdninger som kunne ta
inn kabel- og satellitt-TV, førte til at kanalen, allerede før det første driftsåret
var omme, endret sin strategi og programpolitikk. Ved slutten av det første
driftsåret framsto TV2 som en mer utpreget kommersiell kanal, med mindre
egenproduksjon og sterkere vekt på kommersiell inntjening enn kanalen
hadde hatt til å begynne med.
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TV2 fra stortingsvedtak til premierekveld
Umiddelbart etter at konsesjonsavtalen var undertegnet i november 1991, ble
starttidspunktet for TV2 fastsatt til 5. september 1992. Det var bare ni måneder
fram i tida. På den tida skulle en hel TV-kanal stables på beina: det skulle
ansettes folk, kjøpes program, bygges sendenett og selges reklame. Til
sammenlikning kan det nevnes at NRKs planer for en kanal nummer to hadde
forutsatt en oppbyggingsperiode på seks år. Når det gjaldt TV2, var imidlertid
myndighetene og investorene helt samstemte: her gjaldt det å komme i gang
så fort som mulig for å hindre seere og annonsører i å knytte seg nærmere
til de andre kommersielle kanalene i markedet.

«Verdensrekord i å starte en ny kanal» var TV2s egen versjon av begiven-
hetene. Andre mente det gikk for fort, for eksempel NRKs kultursjef Stein
Roger Bull (seinere sjef for NRK2), som ifølge Dagbladet 21.12.92 mente det
var «useriøst» å starte en kanal på bare ni måneder.

Medieinteressen i de ni månedene var enorm. Det brakte løs allerede
elleve dager etter at konsesjonen ble undertegnet, da kultursjef Dan Børge
Akerø i NRK-fjernsynet ble ansatt som programdirektør i TV2. Dan Børge
Akerø var et av 80-tallets store medienavn i Norge, etter å ha ledet under-
holdningsprogram som SenFredag og LørDan. En annen sentral person i
TV2-prosjektet var Bjørn Atle Holter-Hovind. Han hadde undertegnet
konsesjonssøknaden, og så snart prosjektet var en realitet, skiftet han navn
fra prosjektleder til styreformann og deretter til administrerende direktør.
Kort tid etter var resten av ledergruppa på plass.

TV2 gikk inn i 1992 med åtte ansatte, men ble raskt flere. I januar 1992 ble
de første stillingene utlyst, og interessen for å jobbe i den nye kanalen var
stor. En opptelling i ettertid viste at det kom inn nærmere 9000 søknader til
de første 180 jobbene (TV2s årsrapport for 1992). I januar hadde TV2 også
de første møtene med produksjonsselskapene. Ifølge konsesjonsvilkårene
skulle alle TV2s program, bortsett fra nyheter, aktualiteter, produseres av
uavhengige selskap, og forventningene var skrudd i været. Mange ble
imidlertid skuffet da TV2 takket nei til det ene programforslaget etter det
andre. TV2 var imidlertid heller ikke fornøyd; prosjektsjef Tom Brevik uttalte
i ettertid at han var lite imponert over de 300 forslagene de hadde fått seg
presentert (Aftenposten 4.9.92).

I februar spanderte TV2 helsides avisannonser for å fortelle at kanalen var
«klar for Norge» 5. september. I mars var mer enn 100 millioner investert og
den første kontakten med potensielle annonsører innledet. Tidlig i april ble
hovedlogoen presentert: et mangefarget 2-tall som skulle symbolisere TV2
som allmennkringkastingskanal. 10. mai sier Dan Børge Akerø til Dagbladet
at «Vi har jævli mye å gjøre og vi har dårlig tid». Antall ansettelser hadde nå
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passert 100, og opplæring av medarbeiderne var i gang i de nye lokalene i
Mediehuset på Nøstet i Bergen. 19. mai meldte VG at TV2 var utsolgt for
reklame hele premieremåneden september.

I juli satte de 80 nyansatte journalistene seg på skolebenken for å lære å
produsere fjernsyn. De første norske programmene ble produsert, og fra
midten av august opererte TV2 som om sendingene gikk på lufta. I august
kom også prøvebildet på plass og utløste en strøm av henvendelser om
sendere og mottaksforhold. Og 18. august kom det som alle hadde ventet på:
sendeskjemaet for TV2s første uke ble presentert under et enormt presse-
oppbud.

Det første sendeskjemaet
Skjemaet inneholdt sju timers daglige sendinger med vekt på nyheter,
aktualiteter, sport og innkjøpt fiksjon. Norskandelen lå i overkant av 40 %,
som var betraktelig høyere enn det myndighetene hadde forutsatt for det
første året. En særlig stor satsing var kafé-programmet God ettermiddag Norge
som skulle sendes direkte hver ettermiddag året rundt. Ellers var aktualitets-
satsingen markert med to daglige nyhetsendinger, debattprogrammet Holm-
gang og dokumentarprogrammet Dokument2. På sportsområdet satset
kanalen på nyheter og løpende dekning av populære greiner, især fotball.
Når det gjaldt underholdning, var profilen mer uklar, men TV2 hadde sikret
seg amerikanske serier som Lov og rett i LA (allerede kjent fra NRK) og Cheers.
Planen inneholdt også spillefilmer fire ganger i uka.

I de to dagene som fulgte, ble sendeskjemaet kommentert i radio og
aviser.18 Reaksjonene var avventende eller direkte negative; allerede nå
begynte det å bli tydelig at de enorme forventningene som var stilt til TV2
ikke ville bli lette å innfri. Karakteristikker som «tradisjonelt», «lite overras-
kende» og «lettvint» gikk igjen i avisenes enqueter der reklamefolk, TV2s
konkurrenter, medieforskere og andre kommentatorer uttalte seg. Blant de
tingene som flere reagerte på, var at TV2 hadde lagt sin storsatsing God
ettermiddag Norge på samme tid som NRKs Barne-TV. Det var som om det
var vanskelig å tenke seg at det i det hele tatt var mulig å sende noe annet
enn barne-TV klokka 18.00 i Norge.

Ledelsen i TV2 var bekymret for de negative reaksjonene som kom til
uttrykk, og gjorde forsøk på å dempe forventningene både utad og innad. De
ansatte hadde allerede fått beskjed om å ha «is i magen» og å gi et beskjedent
og nøkternt inntrykk i intervjuer, uten at dette hadde bidratt til å dempe
fallhøyden i særlig grad. Utad forsøkte TV2 seg med annonser i avisene for
å dempe forventningene. På selve premieredagen viste annonsene bilder av
sentrale medarbeidere i TV2 omgitt av ledninger og uferdig studiointeriør.
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Budskapet var at alt hadde gått på rekordtid og at folk ikke måtte vente seg
for mye. Som det ble sagt i annonsen som fokuserte aktualitetsmedarbeider
Nils Gunnar Lie sittende på gulvet i et virvar av ledninger: «Eg hadde jo ein
mistanke om at eg kom til å sakna tryggleiken i veggene i NRK, men eg trudde
ikkje at eg ville sakna vegger».

Samme dag fikk også TV2s medarbeidere utdelt en kopi av den svenske
avisa Expressen dagen etter at TV2s «søsterkanal» TV4 hadde hatt premiere
i Sverige. Her pryder tittelen «Lägg ned TV4!» hele førstesida. Budskapet til de
TV2-ansatte var klart: det kan gå slik her også!

5. september var det klart for direktesendt åpningsshow fra Grieghallen
i Bergen.19 Forestillingen, som var sponset av Bergen kommune, føyet seg
pent inn i norsk underholdningstradisjon. Her var Kjell Bækkelund og
Sputnik, folkemusikk fra fjern og nær, musikalinnslag, slagere, norske
komikere og satire over reklamestyrt fjernsyn – alt ledet av Dan Børge Akerø
i en stil som var godt kjent for norske TV-seere. Tross underholdningen var
imidlertid tonen høytidelig og offisiell. Det ble vist utdrag fra BBCs
åpningsforestilling i 1936, og de første ordene vi hører på TV2 er Kong
Haralds: «Vi har sett frem til denne dagen med forventning ...». Seinere kom
både statsminister Gro Harlem Brundtland og kulturminister Åse Kleveland
på scenen i Grieghallen. Sistnevnte måtte nøye seg med å snurre på et
lykkehjul for å avgjøre hvilken reklame som skulle få lov til å bli den første
på TV2 (Mishubishi vant knapt foran Freia).

Åpningskvelden bød ellers på kanalens første nyhetssending med Kari
Birkeland som ankerperson. Sendingen hadde en egensak om teletorg-
svindel på topp. Kvelden ble avsluttet med den amerikanske komedien
Svindlere med stil. TV2 var i gang!

NRKs strategi: Flytting av Dagsrevyen
Mens TV2 arbeidet på spreng for å gjøre alt klart til sendestart, la NRK siste
hånd på sine forberedelser. Som vist i forrige kapittel, brukte NRK de siste
årene før TV2 ble etablert til blant annet å innføre sterkere sendeskjema-
styring og en mer bevisst profileringsstrategi. Dette ble fulgt opp med to
konkrete tiltak som var spesielt innrettet mot å forsvare NRKs seer-
oppslutning i møte med TV2: Flytting av Dagsrevyen og omleggingen av
helgetilbudet.

Fra 2. mars 1992 ble Dagsrevyen flyttet fram fra 19.30 til 19.00 på
hverdager. Dette var en del av en større omlegging der Dagsrevyen fikk nytt
studio og et nytt presentasjonsopplegg med to ankerpersoner og større
variasjon mellom «lette» og «tunge» saker (Tidssignalet 25/91). Slike omleggin-
ger var gjort med jevne mellomrom i Dagsrevyens historie, men tidspunktet
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var bare endret en gang tidligere.20 Fra NRK-ledelsens side ble da også
flyttingen framhevet som et av de mest sentrale leddene i motstrategien
overfor TV2.

Begrunnelsen for å flytte Dagsrevyen var først og fremst at dette ville gi
NRK plass til flere program i «prime time». NRK-ledelsen hadde allerede i flere
år forsøkt å utvide prime-time-begrepet til også å omfatte timen før
Dagsrevyen, men seeroppslutningen steg ikke i noen særlig grad før kveldens
hovednyhetssending begynte. Ved å flytte Dagsrevyen, regnet NRK med at
flere program ville kunne få høy seeroppslutning, og at oppslutningen ville
bli høyere totalt sett.

I denne vurderingen lå det også en frykt for at TV2 ville legge sin
nyhetssending før NRK. Dette ville «tømme» NRKs nyheter og gi TV2 en
fordelaktig utgangsposisjon tidlig på kvelden. Som kringkastingssjef Einar
Førde formulerte det i et intervju med Sverre Olden Mala (1993:9), som har
skrevet en seminaroppgave om flyttingen av Dagsrevyen:

I botn er ikkje dette berre ein nyhetskonkurranse, men også ein kamp
for høge sjåartal på tidleg kveldstid.

Frykten for at TV2 skulle legge sin nyhetssending før NRKs, var godt
begrunnet. Dette var nettopp det som hadde skjedd i Danmark. Der hadde
det nye TV2 først lagt sine nyheter samtidig med Danmarks Radios, klokka
19.30, men dette ga lav seeroppslutning. Etter tre måneder flyttet de så
nyhetene en halv time fram til klokka 19.00. Jørgen Steen Nielsen, daværende
programsjef i dansk TV2, kommenterte effekten av dette slik høsten 1992:

Da vi flyttet nyhetene, steg seeroppslutningen fra 8 % til 25 % nesten over
natten. Så fikk regionalnyhetene etterpå stor oppslutning fordi seerne
ble med videre (intervju 7.10.92, oversatt fra dansk).

For Danmarks Radio førte dette til et betydelig seertap både for nyhetene og
programmene som fulgte, og i løpet av kort tid ble TV2 større enn DR målt
i markedsandeler.

Både i Danmarks Radio og dansk TV2 ble NRKs beslutning om å flytte
Dagsrevyen sterkt applaudert, da jeg intervjuet folk om dette høsten 1992.
Men flyttingen foregikk ikke uten protester i Norge. Særlig representanter for
småbarnsfamiliene engasjerte seg i saken: blant disse hadde det lenge vært
en kampsak å få flyttet Dagsrevyen til seinere på kvelden. Norges Husmor-
forbund oppfordret blant annet til boikott av Dagsrevyen 24. oktober 1992,
og ba Stortinget om å legge press på NRK for å få programmet flyttet til et

Uten navn-1 19.02.04, 15:2661



DEN STORE TV-KRIGEN – NORSK ALLMENNFJERNSYN 1988-96

62

seinere tidspunkt (Aftenposten 2.10.92). Også Kringkastingsrådet, flere fri-
villige organisasjoner og mange NRK-medarbeidere uttrykte seg kritisk til
flyttingen. Men til ingen nytte: NRK-ledelsen sto på at internasjonale erfar-
inger og deres egne analyser gjorde det nødvendig å flytte Dagsrevyen.

«Weekend»-tilbudet
Det andre området der NRK satte inn strategiske mottiltak var når det gjaldt
programflaten i helgene. Helgetilbudet hadde, som andre deler av NRKs
programtilbud de siste årene, fått mye kritikk, og denne kritikken toppet seg
våren 1992 da NRK sendte underholdningsprogrammet For galleriet på
lørdagskveldene. For galleriet  hadde høy seeroppslutning, men ble møtt med
unison kritikk både i avisene og i politiske kretser. Som Dagbladet 16.3.92
uttrykte det: «Sjelden har lørdagsunderholdningen på TV blitt økset så
ettertrykkelig som det siste halve året».

Våren 1992 begynte imidlertid NRK å legge planer for et nytt helgetilbud for
å møte konkurransen fra TV2. Det såkalte «weekend-tilbudet» begynte en uke
før TV2s premierekveld. For første gang satset NRK på store, egenproduserte
underholdningsprogram både fredag og lørdag kveld (Par-I-bol og Tande-På-
programmet), og for første gang skulle de samme programmene, sammen med
innkjøpte fiksjonsserier, gå gjennom hele sesongen. Enda viktigere enn disse
enkeltproduksjonene var imidlertid den bevisste flatebyggingen som lå i den
nye vignetten. NRK-weekend innebar at programmene ble bundet sammen på
en måte som skulle sikre at hele helgen framsto som ett program. Et eget
«weekend-vertskap» skulle sy sammen programflaten på en personlig måte og
være kanalens ansikt utad. Som Stein Roger Bull, NRKs nye kultursjef etter Dan
Børge Akerø og den fremste arkitekten bak helgepakken, sa til Dagbladet
28.8.92: «Det skal simpelthen bli hyggeligere på NRK».

Også på dette området hadde NRK lært av utenlandske erfaringer, blant
annet fra Storbritannia og Danmark. En annen viktig forutsetning for det
danske TV2s seermessige suksess, var den sterke vektlegging av program-
flaten framfor enkeltprogrammet, noe som blant annet viste seg i TV2s faste
og «flow-pregede» underholdningskonsepter i helgene. TV2 hadde her
overtatt en gammel ide fra Danmarks Radio, og også NRK hadde tidligere
eksperimentert med slike lange, sammenbindende formater (jf. Lørdags-
sirkuset i 1984). Verken i DR eller NRK hadde imidlertid slike konsepter fått
noen fast plass i helgetilbudet.

Weekendtilbudet ble en umiddelbar suksess. Allerede etter den første
uken skrev Aftenpostens kommentator at vi var vitne til en bølge av «skrekk-
blandet kreativitet fra NRK» (31.8.92). Kommentatorer i andre aviser fulgte
opp med ros av både kreativiteten og fornyelsen.
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«Seerne flykter fra TV2»
mens «Førde er urokkelig på toppen»
Omtalen av TV2 gikk imidlertid den andre veien. Åpningsforestillingen fikk
god omtale, men deretter ble det langt mellom godordene.

Et inntrykk av hvordan TV2 ble mottatt i den mest synlige delen av
offentligheten får vi ved å se på dekningen i de to løssalgsavisene Dagbladet
og VG. Disse abonnerte begge på Markeds- og mediainstituttets (MMI) lister
over de mest sette TV-programmene, og resultatene ble presentert hver
tirsdag over en helside i hver avis. VG fortsatte i tillegg med en ukentlig
helside med resultater fra ScanFacts TV-målinger. Både i Dagbladet og VG
var dessuten seertallene utgangspunktet for en rekke forsider, kommentarer
og annet redaksjonelt stoff utover høsten 1992.21

På bakgrunn av listene ble ukas vinnere og tapere utpekt. Tidsperspektivet
var kort: hadde et program færre seere enn forrige uke, ble det betegnet som
et «ras»; hadde det flere, var det en «vinner». Og allerede etter TV2s første fulle
uke var «raset» et faktum. Da den første hitlisten ble presentert, spanderte
Dagbladet hele førstesiden til å kunngjøre at «Seerne flykter fra TV2». VG på
sin side slo til med «TV-Norge knuser TV2 – svake seertall for Dan Børges
kanal» (Dagbladet/VG 15.9.93).

Hvordan en kanal som bare har vært på lufta i ti dager kan oppleve
seerflukt, er ikke så lett å forstå. «Forklaringen» er naturligvis at TV2 fikk noe
større oppslutning de første dagene enn kanalen fikk i sin første fulle uke.
Dette er ikke oppsiktsvekkende tatt i betraktning den oppmerksomheten
premieren hadde fått i mediene, og det faktum at det tar tid å endre seervaner.
Presseomtalen varslet imidlertid om noe som skulle vise seg å bli et reelt
problem for TV2: kanalens ulike oppslutning i ulike typer husholdninger,
eller i ulike «univers», som det heter på seertallsspråket.

Et univers er i denne sammenheng det antallet husholdninger som har
teknisk mulighet til å ta inn en bestemt kanal. TV2-universet utgjorde 67 %
av Norges befolkning ved starten i september 1992, og dette økte til 77 % i
løpet av høsten. Dette universet falt imidlertid mellom to stoler i presse-
dekningen. Denne fokuserte enten på oppslutningen i hele landet («riks-
universet»), der NRK, som den eneste kanalen som nådde ut til alle, var
dominerende, eller den fokuserte på oppslutningen blant de 40 % som kunne
ta inn kabel- og satellittkanalene («konkurranseuniverset» eller «kabeluni-
verset»22). I sistnevnte univers hadde særlig TVNorge, men også TV3, opp-
arbeidet seg en solid posisjon.

Måten seertallene ble presentert på, bidro dermed til å forsterke TV2s
fiaskostempel. TV2 hadde høyest seeroppslutning blant den tredjedelen av
befolkningen som tidligere bare hadde hatt NRK, men som nå hadde fått to
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kanaler å velge mellom. Dette universet var imidlertid ikke synlig i det
opplegget løssalgsavisene hadde kjøpt fra MMI. Resultatet var at TV2 var helt
fraværende fra hitlistene, mens NRK og TVNorge i uke etter uke ble kåret til
«vinnere» i TV-krigen.

For NRKs vedkommende var det særlig helgeprogrammene som markerte
seg på hitlistene. «Førde er urokkelig på toppen» skrev VG (15.9.92), med
henvisning til at NRKs mest sette program, Tande-på-programmet, hadde
1 290 000 seere, mot TV2s høyeste, Holmgang, med 440 000. Uka etter
(22.9.92) var det samme poenget gjenstand for førstesida og et stort oppslag
i Dagbladet; her het det at NRK «slår knockout på alt som presenteres på andre
kanaler», og at NRKs lørdagsprogram var «TV-krigens vinnere».

Inntrykket av medgang for NRK fortsatte inn i 1993. NRK fortsatte å
dominere listene over de mest sette programmene, selv om NRKs lørdags-
program ikke nådde helt samme høyder som høsten 1992. Blant de
husholdningene som hadde tilgang til kabel- og satellittkanaler, var riktignok
bildet noe mindre entydig; her var TVNorge regelmessig inne på oversiktene
over de meste sette programmene, med sine publikumstreffere Casino,
Reisesjekken og Klart svar. Men det var fortsatt NRK som fikk mest offentlig
oppmerksomhet, og det var her kontrasten til de foregående års medieomtale
var mest markert.

Høsten 1992 var det altså mange indikasjoner på at NRKs beslutning om å
kaste seg inn i konkurransen om seerne, slo ut til kanalens fordel. De
kontinuerlige seermålingene bidro klart til å formidle et bilde av NRK som
«seernes kanal», og også andre undersøkelser indikerte at NRK var i ferd med
å bedre sitt omdømme i offentligheten. En undersøkelse gjort av forsknings-
avdelingen i NRK viste at andelen avisartikler med positiv vurdering av NRK
steg markert etter at TV2 begynte sine sendinger. En annen undersøkelse viste
at 60 % av befolkningen syntes NRK var blitt bedre etter at TV2 kom, mens bare
4 % syntes kanalen var blitt dårligere (NRK Nyhetsbrev 3/93, 4/93).

Forbausende nok virket det som ikke bare publikum var fornøyd, men
også den politiske og kulturelle eliten. NRK fikk bare små drypp av kritikk
for å ha lagt seg for tett opptil sine konkurrenter (se kapittel 9), og
sammenliknet med konfliktene rundt Dynastiet i 1983 (Gripsrud 1995) og
diskusjonen rundt seertallsorienteringen i 1987 (se kapittel 3), var stemnin-
gen denne gang overveldende positiv. Da regjeringen foreslo at lisensen for
1993 skulle stå på stedet hvil, sørget stortingsflertallet for at det likevel ble en
økning på 40 kroner. Og i Kulturdepartementets mediemelding som kom i
april 1993, understreket departementet at de så «svært positivt på den måten
NRK har følgt opp det ansvaret stiftinga har som allmennkringkastar» (St.
meld. 32 1992-93: 132).
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Det så altså ikke ut til å være noen motsetning mellom det å få høye seertall
og å bli betraktet som en kvalitetskanal. NRK kommenterte dette slik i
årsrapporten for 1992:

De store avisenes ukentlige publiseringer av hva folk faktisk ser og setter
pris på, har for alvor slått hull på myten om at bare man fyller en TV-
kanal med lett underholdning, så blir det automatisk høye seertall (NRK
1992-94:3).

TV2 reagerer på presseomtalen
I TV2 reagerte de imidlertid på det fiaskostemplet som var blitt kanalen til del,
og flere uttalte seg kritisk til måten avisene hadde dekket oppstarten på.
Daværende informasjonsdirektør, Harald Strømme, kritiserte for eksempel
Dagbladets dekning for «å lage en sensasjon ut av noe som er forventet ut fra
forhåndskalkyler», og viste til at TV2 hadde oppfylt sine egne mål for høsten
1992 (Media magasinet 1/93). I dette lyset var det NRK som var høstens store
taper; mens både TVNorge og TV2 hadde økt sine markedsandeler, var NRKs
andel redusert fra 67 % til 56 % (MMI/Norsk TV-meterpanel, Riksuniverset).

Andre i TV2 gikk lenger i sin kritikk, og hevdet at avisenes dekning av TV2
skyldtes en sammenblanding av redaksjonelle og økonomiske interesser.
TV2s første programdirektør, Dan Børge Akerø, sa det slik i følge Program-
bladet 16/93:

Spør du meg, så har løssalgsavisene økonomisk interesse av å fremstille
TV2 som så svak og mislykket som mulig. Kanalen er jo en alvorlig
konkurrent på annonsemarkedet ... Det ville være naivt å tro at det ikke
finnes bånd mellom journalistiske og økonomiske interesser i de to
avisene [Dagbladet og VG] ... En avis som VG er først og fremst en
økonomisk suksess, ikke nødvendigvis en journalistisk.

Fra andre land kjenner vi mange eksempler på at aviser er brukt i kampen
om TV-kanalenes markedsandeler; dette har for eksempel vært tilfelle med
Murdoch-avisenes kampanjer for Sky Channel i Storbritannia. Dette er også
et viktig moment når krysseierskap mellom mediene diskuteres.23 Davæ-
rende nyhetssjef Finn H. Andreassen i TV2 har imidlertid liten tro på at det
lå økonomiske motiver til grunn for løssalgsavisenes vinklinger. Hans syn er
at dekningen hadde mer å gjøre med personlige nettverk og forbindelseslin-
jer journalistene imellom. Han peker dessuten på at folk fra TV2 selv hadde
bidratt til å skru opp forventningene; «TV-krigen» var ikke bare noe som
foregikk i løssalgsjournalistenes hoder:
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Det var en kombinasjon av at enkelte hos oss oversolgte oss selv utad, og
pressen hjalp veldig godt på vei. Så ble man veldig gira i organisasjonen
– blant journalistene spesielt har du et sterkt fighterinstinkt – og alle var
innstilt på at denne fighten skulle vi vinne (intervju 29.3.95).

Gjennomgang av presseomtalen gir ikke noe entydig svar på hvilke aviser
som var mest kritiske til TV2. Det er åpenbart at valget av det felles paradigmet
«TV-krig» og den ukentlige publiseringen av «vinnere» og «tapere» i liten grad
fremmet en omtale som tjente den nye kanalen. Men presseomtalen var også
negativ av andre grunner. Mange var skuffet over TV2s nyhetssendinger, som
de oppfattet som lettvinte og tilfeldige, og det var heller ikke mye ros å hente
for TV2s andre norske produksjoner. TV2 hadde dermed problemer både
med seeroppslutningen og omdømmet i offentligheten. Som vi har sett, hadde
nyhetssendingene og den norske programprofilen, vært blant de viktigste
politiske forutsetningene for å etablere TV2.

Noen «jubileumsreportasjer» kan gi et inntrykk av hvor negativ presseom-
talen var. Da TV2 hadde vært på lufta i ti dager, utropte Arbeiderbladet
kanalen til en «dårlig kopi» (16.9.92). Ti dager etter karakteriserte Dagens
Næringsliv profilen på denne måten (26.9.92):

Nedturen er et faktum. Lave seertall. Uproffe nyhetssendinger. Halvgode
egenproduksjoner og serier som enhver kommersiell fjernsynsstasjon
sender.

Og etter de første 100 dagene oppsummerte VG slik (13.12.92):

Idag har TV2 vært på lufta i 100 dager. Lunken mottakelse i media,
færre seere enn ventet og en beinhard intern maktkamp har preget den
nye kanalen.

På randen av konkurs?
Denne siste kommentaren refererer til at TV2 var preget av interne konflikter.
Disse konfliktene manifesterte seg tidlig i et frafall i ledelsen. Mindre enn to
måneder etter premieren gikk Dan Børge Akerø av som programsjef og fikk
en løsere tilknytning til TV2. Og i januar 1993 gikk også toppsjefen, Bjørn Atle
Holter-Hovind.

Holter-Hovinds egen versjon var at han gikk «av personlige årsaker». Flere
aviser hevdet imidlertid at han var presset ut av representanter for Schibsted
og Egmont fordi han ikke var «kommersiell» nok. Ifølge avisene ville disse
representantene at TV2 skulle konkurrere mer direkte med kabel- og satellitt-
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kanalene (se for eksempel VG 20.1.93). Også ansettelsen av Geir Kjærnes fra
TV3 som ny viseadministrerende direktør i desember 1992, ble tolket som et
skritt i retning av å gjøre TV2 mer «kommersiell» (Dagbladet 19.12.92).

På dette tidspunkt benektet alle de involverte at det var konflikter om
programpolitikken. Ett år seinere kom det imidlertid fram en annen versjon
av begivenhetene. I april 1994 møttes representanter for Schibsted og Egmont
i retten i forbindelse med en konflikt om eierforholdene til to produksjons-
selskap. I denne forbindelse ble det kjent at de to eiergruppene våren 1993
hadde inngått en hemmelig samarbeidsavtale, blant annet med det formål å
presse TV2s ledelse til å endre programpolitikken. Jeg kommer i neste
kapittel tilbake til de reaksjonene denne avtalen vekket da den ble kjent i
1994. I denne sammenheng er begrunnelsen for avtalen mest interessant,
nemlig den at TV2 etter bare et halvt års drift var inne i en «akutt likvidi-
tetskrise». Ifølge Kjell Aamot i Schibsted var det i april 1993 nødvendig med
ekstraordinære tiltak for å «berge TV2 fra konkurs» (Dagbladet 16.4.94).

Opplysningene om at TV2 var konkurstruet fungerte godt for TV2s eiere
(se under). Men var TV2 virkelig på randen av konkurs i 1993? Det er det delte
meninger om. TV2s ledelse hevdet gjennom hele det første halvåret at alt gikk
etter planen, og så seint som våren 1994 kommenterte den avgåtte TV2-sjefen
Bjørn Atle Holter-Hovind utviklingen slik i Programbladet (21/94):

Styret i TV2 har hele tiden understreket at TV2 utvikler seg som forutsatt
og at programprofilen har tilslutning fra et enstemmig styre.

Det at TV2 trengte kapitaltilførsel i mars 1993, er heller ikke noen indikasjon
på at det gikk dårligere enn forutsatt. Som vist i kapittel 2, var det ved stiftelsen
av TV2-selskapet tatt forbehold om at det kunne bli aktuelt å styrke
kapitalgrunnlaget på 400 millioner med ytterligere 100 millioner.

Ut fra dette kan det se ut som konkurspåstandene til en viss grad var
uttrykk for en krisemaksimering fra eiernes side. Like fullt er det klart at
utgiftsnivået i TV2 var høyere enn det burde være ut fra inntektsgrunnlaget.
TV2 skriver selv i sin første årsmelding som kom våren 1992 at de hadde
høyere programutgifter enn forutsatt det første året. Høye lønnskostnader,
garantier til Televerket, merutgifter ved delt administrasjon i Oslo og Bergen,
og en høy norskandel var blant de faktorene som bidro til å drive opp
kostnadene.

En sammenlikning med TV2s hovedkonkurrent på den kommersielle
siden, TVNorge, kan ha bidratt til styrets vurdering. Mens TV2 hadde
budsjettert med 400 millioner i utgifter første driftsår, hadde TVNorge bare
120 millioner i faste utgifter i 1992 (Aftenposten 2.2.93).
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Liberalisering av vilkårene
Det som her er sagt bekrefter at det våren 1993 var konflikter om TV2s
programpolitikk, og at mange i styret var urolige for det høye utgiftsnivået.
Uansett om konkurstrusselen var reell eller ikke, kastet påstandene om at TV2
var i krise, nytt lys over myndighetenes handlinger i samme tidsrom. I
mediemeldingen som kom på seinvåren 1993, foreslo nemlig Kulturdepar-
tementet å liberalisere TV2s vilkår. Maksimalt tillatte reklameandel skulle
økes fra 10 % til 15 % (fra maksimalt 15 % til 20 % i en enkelt time).
Eierforholdene ble også foreslått liberalisert: maksimalgrensen for det èn
eiergruppe kunne kontrollere skulle økes fra 20 % til 33 % av aksjene.

Disse endringene gjorde det mulig for TV2s dominerende eiergrupper,
Schibsted og Egmont, å bli enda mer dominerende. De kunne tilføre TV2 ny
kapital på 100 millioner kroner, og samtidig øke sine eierandeler slik at de
hver kontrollerte en tredjedel av aksjene. Og liberaliseringen av vilkårene
skjedde uten motkrav til TV2. Mediemeldinga 1993 nøyer seg med å si at:

det må gå noko tid før det kan vurderast om og på kva måte selskapet
oppfyller dei krava som m.a. er stilte om programprofil (St.meld. 32
1992-93: 138).

Kulturminister Åse Kleveland hevdet selv (i følge Dagbladet 16.4.94) at
arbeidet med å endre vilkårene var i gang på departementets eget initiativ,
da hun ble kontaktet av Kjell Aamot i Schibsted tidlig våren 1993. Det er
imidlertid et faktum at representanter for TV2 i lengre tid hadde presset på
for å få mer liberale vilkår. I TV2s årsrapport for 1992 ble det uttrykt
bekymring for at konkurrentene fikk for gode ekspansjonsmuligheter, og
bare få uker før mediemeldingen kom, krevde informasjonsdirektør Harald
Strømme i flere store avisoppslag at TV2 burde få samme reklamevilkår som
TV3. Han hevdet også at NRKs sponsing og TVNorges videreformidling av
signaler gjennom lokal-TV, undergravde TV2s enerett til riksdekkende
reklamefjernsyn (Dagbladet 17.3.93/VG 18.3.93).

De nye reklamereglene, som ga TV2 anledning til å øke den totale
reklamemengden med 50 %, trådte først i kraft i august 1993. Allerede før den
tid var imidlertid TV2 i gang med tiltak som kunne styrke inntektssiden og
senke utgiftene.

Konkurransen med TVNorge
Den mest opplagte måten å styrke inntektene på, var å øke seeroppslutningen
blant de husholdningene som også hadde tilgang til kabel- og satellittkanaler.
Som vist over, hadde TV2 ulik oppslutning blant ulike husholdninger, og

Uten navn-1 19.02.04, 15:2768



69

KAPITTEL 4: «TV-KRIGENS» FØRSTE ÅR 1992-93

markedsandelen var spesielt lav i «konkurranseuniverset».24 Her var TV2
fjerdevalget etter NRK, TVNorge og TV3. Dette var et betydelig problem for
TV2 i og med at det først og fremst var her konkurransen om reklamepengene
foregikk. Husholdninger med tilgang til flere kanaler var konsentrert i
tettbygde strøk, og det var også der de fleste annonsørene hadde sitt
forhandlernett. I og med at TV2 hadde lav oppslutning her, var det få
annonsører som utelukkende annonserte på TV2.

Det var også andre grunner til at det ble sett som viktig å styrke TV2s posisjon
i «konkurranseuniverset». Det ville bedre presseomtalen hvis TV2 begynte å
synes på avisenes lister over de mest sette programmene, og til dette trengtes
det seersuksesser av den type som NRK og TVNorge hadde. For TV2 ville slike
«fyrtårn» også ha stor betydning for å øke distribusjonen; det ville få flere til å
kjøpe antenner og ta arbeidet med å stille inn apparatene på TV2. Som det het
fra TV2-hold i Dagens Næringsliv 15.1.93, hadde kanalen behov for:

et skikkelig flaggskip, en hit, en slager og et fyrtårn som kan heve vår
totale profil og folks generelle oppfatning av TV2.

Erfaringene fra den første høsten hadde imidlertid lært TV2 at det var lettere
sagt enn gjort å konkurrere med satellittkanalene. Særlig var det tydelig at
TV2-ledelsen hadde undervurdert TVNorges styrke. Mens NRK mistet
markedsandeler fra det øyeblikk TV2 kom på lufta, økte oppslutningen om
TVNorge utover høsten 1992. Det var tydelig at TVNorge hadde hatt fordel
av å ha kommet på banen mens etterspørselen etter et alternativ til NRK var
størst. TVNorge hadde kunnet bygge seg opp i det stille uten å bli utsatt for
det forventningspresset som ble TV2 til del.

For å kunne konkurrere bedre med TVNorge, fulgte TV2 i hovedsak
samme oppskrift som NRK hadde gjort i sitt «Weekend»-opplegg, og som de
begge hadde lært av kanaler i andre land. For TV2s vedkommende innebar
dette en ny «fredagspakke», der ulike underholdningskonsepter var forsøkt
underordnet en større helhet. Pakken ble lagt til fredagen for å konkurrere
med TVNorges Casino, og besto av den nye norske situasjonskomedien Mot
i Brøstet, og en lengre underholdningflate med ulike spill-elementer (blant
annet TV-flax i regi av Pengelotteriet). Scene2, som den nye underholdnings-
flaten ble kalt, begynte i januar 1993.

Mottakelsen av den nye underholdningspakken viste imidlertid igjen at
blandingskanalen TV2 kjempet på to fronter. På den ene siden var det
forventet at TV2 skulle få høye seertall, og dette innebar blant annet å utkon-
kurrere de kommersielle kanalenes spilleprogram som Casino, SuperQuick
og Lykkehjulet. Men på den andre siden skulle TV2 bevise at de var en

Uten navn-1 19.02.04, 15:2769



DEN STORE TV-KRIGEN – NORSK ALLMENNFJERNSYN 1988-96

70

troverdig og seriøs allmennkringkaster som kunne lage fjernsynsunderholdning
av høy kvalitet. Her konkurrerte de først og fremst med NRK, og på dette
sammenlikningsgrunnlaget var det lite ros å hente for Scene 2. Kritikken rettet
seg først og fremst mot spill-elementene som ble sett på som billig og lettvint
underholdning. Programleder Dan Børge Akerø fikk også dårlig omtale for
måten han ledet programmet på. Det gjorde ikke saken bedre at Akerøs to
medprogramledere i Scene2  var hentet fra et modellbyrå og blant annet
rekruttert på grunnlag av hårfargen(!). Slik ble de nye programlederne
presentert i Dagbladets TV-avis for uke 2/3 1993:

Ann Charlott Bergene (25) og Angela Goldin (24) blir av Dan Børge og
TV2 lansert som de virkelig store overraskelsene i Scene2. De to model-
lene og studentene skal passe inn i det programlederen kaller «svart/
rødt-konseptet», etter det ene Flax-hjulet – Angela har svart kjole og svart
hår, Ann Charlott har rød kjole og rødt hår.

TV2 forsvarte Scene2 mens det ble sendt, i TV2s nyhetsbrev (10/93) ble det
slått fast at programmet hadde «funnet en god form». I ettertid er det imidlertid
vanskelig å finne noen som roser programmets kvalitet. I et intervju med Pro-
grambladet høsten 1994 sier Dan Børge Akerø i en kommentar:

TV-flax var rett og slett et dårlig program ... jeg ser på TV-flax og min
rolle i det som et veldig uforstandig utslag av at en kanal i startfasen
bruker det den har for hånden for å slå gjennom kommersielt (Pro-
grambladet 49/94).

Situasjonen begynner å snu seg
Trass i dårlig kritikk var det imidlertid akkurat det som skjedde; Scene2
representerte nemlig et økonomisk og seertallsmessig gjennombrudd for
TV2. For det første var underholdningsflaten i seg selv en lønnsom forretning,
ifølge Aftenposten 6.3.93 var reklameinntektene pr. kveld over dobbelt så
høye som programutgiftene.25 Men Scene2 bidro også til at TV2s seer-
oppslutning steg brått i første kvartal 1993, og dermed, ironisk nok, til at den
allmenne omtalen av TV2 ble mer positiv.26 I kommentarene til seertallene
for uke 15 våren 1993, slår Dagbladet fast at «TV2 er ingen taper lenger», og
flere andre aviser fulgte på med positiv omtale.

Omslaget i pressedekningen hadde også mye å gjøre med at Nyhetene på
TV2 fikk bedre omtale enn tidligere. Som nevnt i kapittel 2 var det store
forventinger til at TV2 skulle utfordre NRKs nyhetsmonopol. Nyheter er et
område med høy prestisje i fjernsynet, og et område som er helt sentralt for
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kanalenes troverdighet som seriøs allmennkringkaster. TV2s nyhetssendinger
ble da også fulgt med kritisk blikk fra første øyeblikk. Men mange var skuffet
over det de fikk se; de første månedene ble TV2-nyhetene kritisert for å være
uprofesjonelle og uten autoritet.

Nyhetssjef Bjarne Berg beskriver i ettertid den første tiden med nyheter i
TV2 på denne måten:

Vi kom fra avis og kunne ikke noe om TV-nyheter bortsett fra det vi
hadde fått med oss som seere. Noe av det første jeg gjorde da jeg ble ansatt
var å kjøpe parabol, og så satte jeg meg ned med stoppeklokke og sjekket
lengden på innslag på CNN og andre kanaler. Den første tida måtte vi
bare gi blaffen i innholdet og gi blaffen i kritikken – målet var rett og slett
å lære å produsere nyhetsinnslag. Det var først i desember 1992 at jeg
begynte å forstå hvordan vi skulle lage TV2-nyhetene (intervju 27.3.95).

Resultatet var at nyhetene fikk en ansiktsløfting fra 1. februar 1993. Det ble
lagt mer vekt på fortellerteknikk, dramaturgi og andre formelementer,
studioet ble bygget om og det ble ansatt stylist til å bistå med påkledning og
sminke. Disse endringene ble godt mottatt i offentligheten. Seertallene steg,
og det var tydelig at flere likte det de så. I en månedlig undersøkelse over
hvilke kanaler et utvalg personer syntes var «best» på ulike områder (utført
av Opinion for Aftenposten), økte andelen som syntes at TV2 var «best på
nyheter» fra 11 % til 26 % mellom mai og august 1993.27

I tillegg til økt seeroppslutning og bedre omdømme, ble det mer ro rundt
TV2s ledelse. Interne konflikter i TV2, og særlig konflikter der kjendiser som
Dan Børge Akerø var involvert, hadde vært en god anledning til å trekke fram
andre negative sider ved «fiaskokanalen». Etter at Holter-Hovind gikk av i
januar 1993, hadde det også vært mye spekulasjoner rundt hvem som skulle
overta. En av dem som ikke hadde vært fremme i spekulasjonene var Arne
Agnar Jensen, jurist og siviløkonom med bakgrunn fra reklamebransjen, som
ble ansatt som ny toppsjef i TV2 i juli 1993. Med hans ansettelse fikk TV2 en
mye brattere ledelsesstruktur enn kanalen hadde til å begynne med; topp-
ledelsen ble redusert fra åtte til tre personer. Med dette ble også toppledelsen
fullstendig mannsdominert. TV2 hadde allerede fått kritikk for å ha få kvinner
i ledende stillinger. Nå ble imidlertid dette preget forsterket.

Med disse endringene hadde konkurransesituasjonen gått inn i en ny fase.
TV2 hadde fått økt oppslutning og bedre omdømme, men også en langt
tydeligere profil som en kommersiell kanal som først og fremst konkurrerte
med andre reklamefinansierte kanaler. TV2 skriver selv i årsmeldingen for
1992, at det var «de kommersielle hensyn til rask inntjening som vil veie tyngst
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i 1993» (:7, se også Dagbladet 6.5.93). Den nye profilen ble understreket av
flere andre tiltak som TV2 iverksatte for å øke inntjeningen og redusere
kostnadene. Fra mandag 22. mars ble den daglige sendetida økt med to timer
(hovedsakelig repriser) for å få plass til mer reklame. Produksjonsutgiftene
ble kuttet etter ostehøvelprinsippet, medarbeiderne ble premiert for å være
nøysomme, og alle kontrakter ble vurdert med tanke på å redusere antall
ansatte. Likviditeten ble ytterligere styrket gjennom en ny avtale med
Televerket som friga 50 millioner, og 30 millioner i momsfritak fra staten
(Aftenposten 27.4. og 28.4.93, VG 27.4.93).

Videre ble det vedtatt å kutte kostbare egenproduksjoner og senke
norskandelen. Daglige norske program som Askeladdenog prestisjeprosjektet
God Ettermiddag Norge ble stoppet. Isteden skulle det satses på flere
populære norske underholdningsformater som kunne nå fram til et bredt og
kjøpesterkt publikum.

NRK-streiken i mai 1993
Det første halve året etter at TV2 begynte sine sendinger var, som vi har sett,
en god tid for NRK. Innad førte dette til at mange trakk et lettelsens sukk; TV2
var ikke en så alvorlig konkurrent som mange hadde fryktet. Flere av de
medarbeiderne som hadde gått til TV2, vendte også tilbake til moderkanalen.
Det var tydelig at det hadde slått ut til NRKs fordel at offentligheten hadde
fått et reelt sammenlikningsgrunnlag.

For mange ansatte i NRK var imidlertid suksessen et tveegget sverd. Som
nevnt i forrige kapittel streiket journalistene i NRK i 1990, og en viktig del av
løsningen den gang var en garanti om at lønningene skulle trappes opp over
fem år. Denne løsningen hadde mye å gjøre med at ledelsen forventet tøff
konkurranse om medarbeiderne. Ved lønnsoppgjøret i 1993 viste imidlertid
NRK-ledelsen liten interesse for å følge opptrappingsavtalen. TV2 var ikke
blitt den konkurrenten mange hadde fryktet, og NRK hadde ikke så store
problemer med å holde på nøkkelpersonell.

Resultatet av dette var en ny arbeidskonflikt i mai 1993. Etter at de andre
foreningene hadde godtatt et generelt tillegg, gikk Norsk Journalistlags
medlemmer til streik for å få innfridd opptrappingsavtalen fra 1990. Streiken
varte i fire dager, og endte med en avtale der alle som arbeidet med nyheter
og sport fikk et betydelig tillegg, mens resten av journalistene fikk det samme
som de andre gruppene hadde fått.

Kringkastingssjef Einar Førde understrekte i et intervju med Aftenposten
25.5.93 at han var stolt av avtalen som innebar at «våre mest konkurranse-
utsatte folk har fått en reell lønnsvekst». NJ-ledelsen sa seg også rimelig
fornøyd. Begge parter var dermed uforbredt på det som skulle komme. I
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løpet av et par dager i slutten av mai ble nemlig oppgjøret dømt nord og ned
av NRK-medarbeidere og andre som var kritiske til avtalen. Norsk Journalist-
lags avis, Journalisten, oppsummerte reaksjonene slik:

NJ-ledelsen står i stiv kuling etter NRK-streiken. I organisasjonens
nyere historie har ikke organisasjonen vært ute i hardere vær.
Reaksjonene fra enkelte medlemsgrupper i NRK – men også fra
medlemmer i den trykte presse ... er knallharde (Journalisten 9/93, se
også 10/93).

Hovedinnholdet i kritikken gikk ut på at oppgjøret underminerte NRKs
likelønnsprofil og skapte klasseskiller mellom ulike medarbeidergrupper.
Det at NRK-ledelsen og ledelsen i Norsk Journalistlag i fellesskap hadde valgt
å belønne nyhets- og sportsjournalister, representerte, ifølge kritikerne, en
nedvurdering av arbeidstakere som arbeidet med andre typer stoff. Det
representerte også en nedvurdering av NRKs allsidige programprofil. Som en
filmfotograf uttrykte det til Dagbladet 12.6.93 etter at han hadde levert tilbake
gulluret han hadde fått for 25 års tjeneste:

Jeg føler i stor grad at Førde kjører en ensidig profil, mens NRKs styrke
ligger i allsidigheten. Klart nyheter og sport er viktig, men drama-
produksjoner, kultur, barne-TV og allmennprogrammer har også bi-
dratt til å opparbeide folks tillit til NRK.

Ledelsen i Norsk Journalistlag forsvarte seg gjennom å vise til at NRKs såkalte
«likelønnsystem», allerede var uthulet gjennom personlige tillegg. At slike
tillegg eksisterte, var godt kjent; i forbindelse med TV2s rekruttering av NRK-
medarbeidere, ble det for eksempel offentliggjort navnet på flere medarbei-
dere som var blitt tilbudt ekstra lønnstrinn for å bli i NRK. Utover høsten 1992
var det også flere presseoppslag om «superlønn» og «trynetillegg» i NRK (DN
5.9.92 og Dagbladet 18.12.92). Forklaringen på de sterke reaksjonene etter
streiken i 1993 må dermed søkes i den videre konteksten i NRK, og særlig
i konfliktene rundt omstillingen og kulturforskjellene mellom ulike miljøer
og avdelinger. Bente Sabel i Norsk Journalistlag formulerer i ettertid erfar-
ingene fra streiken slik:

Reaksjonene på oppgjøret reflekterer motsetningene innad i NRK,
mellom nyhetsfolk og andre medarbeidere. NRK-ledelsen er helt målret-
tet; de ønsker å premiere konkurranseutsatte grupper, blant annet folk
som arbeider med sport og nyheter. Når NJ-ledelsen gikk med på å
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prioritere de samme gruppene, var det mange slitere i andre avdelinger
som følte seg forrådt. Dette er grupper som de siste årene føler at de har
kommet dårlig ut i den interne kampen om ressurser og sendeflater
(intervju 5.10.93).

Reaksjonene etter 1993-oppgjøret viste at det tross medgang og god omtale,
var sterke konflikter innad i NRK. Ulike grupper ga til kjenne helt ulike syn
på hva slags mediebedrift NRK var og burde være. Kampen om fjernsynets
sjel, og da særlig kampen mellom det journalistiske og nyhetsorienterte på
den ene siden og det allmennkulturelle, brede og allsidige på den andre, ble
dermed i høy grad utkjempet også innad i NRK.

Avslutning: En ny fjernsynssituasjon
NRKs tilbud under streiken besto for en stor del av reprisesendinger. Nyheter
og aktualiteter manglet helt. Dette ga TV2 en fin anledning til å vise fram sitt
programtilbud. Nyhetene steg voldsomt i oppslutning de fire dagene streiken
varte, og dette førte også til at andre TV2-program fikk betydelig høyere
oppslutning.

I uka etter streiken var imidlertid det meste som «normalt» og NRK
gjenopprettet sin posisjon (NRK Nyhetsbrev 5/93). Men TV2s markedsandel
fortsatte å stige utover sommeren. I juli 1993 lå NRK for første gang under den
magiske grensen på 50 % i markedsandel (48 %), mens TV2 nådde sin
foreløpige rekord med 24 % (mot 13 % i januar) (MMI/Norsk TV-meterpanel,
Riksuniverset). TV2 tangerte også TVNorges oppslutning blant de hushold-
ningene som kunne ta inn flere kanaler.

Samtidig var det få eller ingen reaksjoner i offentligheten på at TV2 la om
sin programprofil i mer «kommersiell» retning. I løpet av det først året ser det
ut til å ha blitt akseptert i offentligheten at TV2 var en ny type allmennkanal,
som ut fra sin eierstruktur og finansieringsform nødvendigvis ville skille seg
fra NRK. TV2s problemer med å skaffe seere og kontrollere utgiftene hadde
demonstrert at det var nødvendig å sette tæring etter næring, og at de politiske
og kulturelle interessene ikke nødvendigvis ville få sine forventinger om et
«nasjonalt forsvarsverk» oppfylt med det første. Det som imidlertid også ble
klart, var at myndighetene ville gå langt for å sikre TV2 gode vilkår. På tross
av at TV2s legitimitet som seriøs allmennkringkaster var gjennomgående lav
det første driftsåret, ble TV2s eksistensberettigelse aldri trukket i tvil. TV2 var
kommet for å bli, og det norske fjernsynstilbudet hadde for alltid endret
karakter.

NRK, på sin side, fikk klare signaler om ikke å nærme seg TV2. Som allerede
nevnt, fikk NRK ros i mediemeldingen som kom i april 1993, og den politiske
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legitimiteten var høyere enn på lenge. Mediemeldingen gjentok imidlertid det
som tidligere var sagt om at seertall ikke skulle styre programvirksomheten, og
presiserte at NRK skulle opprettholde en restriktiv praksis når det gjaldt
sponsing. Meldingen listet også opp flere områder der NRK som allmenn-
kringkaster hadde et særskilt ansvar for å styrke programtilbudet. Dette gjaldt
blant annet rollen som nasjonal kulturbærer og ansvaret for å produsere
kvalitetsprogram for barn og unge (St. meld. 32 1992-93: 131-132).

Erfaringene med TV2 det første året førte dermed til at det, politisk sett,
ble trukket opp et skille mellom de to typene allmennfjernsyn. Som jeg har
pekt på innledningsvis er eiendomsforhold, finansieringform, offentlig
tildelte privilegier og programforpliktelser, viktige kriterier når man skal
forklare forskjeller mellom ulike kanaler.Vi har allerede sett at NRK og TV2
skilte seg fra hverandre når det gjaldt de tre første av disse kjennetegnene,
men nå ble det også gjort en grenseoppgang når det gjaldt det fjerde
kriteriet. Ved slutten av det første året med konkurranse ble det fra politisk
hold markert at kravet om en allmennfjernsynsprofil ville bli tolket
strengere for det lisensfinansierte NRK enn det reklamefinansierte TV2.
Dette så ut til å være en tolkning som hadde bred oppslutning, og som førte
med seg en reduksjon i de politiske forventningene til hva TV2 skulle kunne
utrette.

Som vi har sett, var TV2s først driftsår preget av problemer og konflikter.
Som et lite apropos, kan vi slå fast at det ikke er uvanlig at nye kanaler får
dårlig kritikk og preges av maktkamp og lederskifter. Jeg har allerede nevnt
mottakelsen av TV4 i Sverige, og også det danske TV2 måtte gjennom store
endringer før det begynte å gå oppover. Pioneren for kommersielt allmenn-
fjernsyn i Europa, det britiske ITV, hadde en enda tøffere oppstartings-
periode. Tunstall (1983:39) beskriver kanalens første år slik:

ITV was launched with excessive speed and with grossly inadequate
planning and finance. For 12 long months – autumn 1955 to 1956 –
it fought desperately for audiences, for advertising and for survival. In
the winter of 1956-57 signs of its survival were increasingly apparent;
by 1958 the profits were coming in, and by 1959 it was «a licence to print
money».

Sammenliknet med en slik oppstart virker det nesten som TV2s første
styreformann Kjell Stahl tar for hardt i når han til Aftenposten 6.3.94 sier at
«Når TV2s historie skrives om kanskje ti år, vil nok folk si at dette var den
turbulensen kanalen måtte gjennom». Til forskjell fra ITV var TV2 allerede
etter ett års tid på vei til å bli «a licence to print money»28.
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Kapittel 5:

TV2 1993-96: En «pengemaskin»?

I dette kapitlet drøftes TV2s utvikling etter den første etableringsperioden, fra
utgangen av 1993 og fram til 1996. I denne perioden utviklet TV2 seg til å bli
et svært lønnsomt foretakende. Seeroppslutningen steg, og i 1994 ble TV2
den dominerende reklamekanalen, også blant dem som kunne ta inn
TVNorge og TV3. Samme år gikk driften av TV2 med overskudd, ett år
tidligere enn forutsatt.

Den gunstige utviklingen gjorde at TV2 i opinionen ble betegnet som en
«pengemaskin». I kjølvannet av dette ble det imidlertid avdekket konflikter
blant eierne, og mellom enkelte eiergrupper og TV2s ledelse. Konfliktene
gjaldt blant annet kontrollen over to produksjonsselskap og spørsmålet om
hvem som skulle få eie aksjer i TV2. Alt i alt reflekterte disse konfliktene
eiernes ønsker om økt avkastning, som allerede hadde kommet til syne ved
omleggingen av programtilbudet sommeren 1993. Konfliktene illustrerte
også ulike syn på i hvor stor grad det var legitimt for eierne å gripe inn i
programprofilen. Var TV2 et journalistisk medium som hadde krav på
redaksjonell selvstendighet, eller var kanalen først og fremst en underhold-
ningsmaskin laget for å tjene penger til eierne?

Eierforholdene ble altså et viktig moment i diskusjonen om TV2 etter den
første etableringsperioden. Men også forholdet til den politiske offentligheten
endret seg etter hvert som TV2 begynte å tjene penger. Som vi har sett, var
den opprinnelige forutsetningen at TV2 skulle få god tid til å etablere seg, og
kulturmyndighetene deltok ikke i kritikken mot TV2 det første året. Etter
hvert som den økonomiske situasjonen ble gunstigere, økte imidlertid den
politiske kritikken av programtilbudet. Stortinget og Kulturdepartementet var
etter hvert samstemte: TV2 oppfylte ikke konsesjonsvilkårene når det gjaldt
bredden og kvaliteten i programtilbudet.

TV2, på sin side, var opptatt av å forsvare sin enerett til riksdekkende,
kommersielle sendinger, og svarte med å kritisere myndighetene for unnfal-
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lenhet når det gjaldt å beskytte denne. Eneretten til riksdekkende reklame-
fjernsyn var TV2s fremste privilegium, og selve den strukturelle forutsetnin-
gen for at de skulle kunne oppfylle sine programforpliktelser. Denne siste
konflikten endte imidlertid i TV2s disfavør; ved utgangen av 1995 omregulerte
myndighetene konkurransebetingelsene på fjernsynsmarkedet til fordel for
TV2s konkurrenter. Dette illustrerer at det ikke bare er penger og seertall som
avgjør hvem som får gode betingelser på fjernsynsmarkedet, men også
politisk legitimitet og oppslutning. Ved utgangen av 1995 var det klart at TV2
hadde maktet å få økt seeroppslutning og øke fortjenesten, mens den
politiske legitimiteten var i ferd med å nå et historisk lavmål.

Strukturen i dette kapitlet følger de fire industrilogikkene som er skissert
innledningsvis. Først drøftes seeroppslutningen og omtalen av TV2 i andre
medier. Deretter ser jeg på økonomiske forhold og drøfter konfliktene mellom
eierne og mellom enkelte eiergrupper og TV2s ledelse. Det tredje punktet er
TV2s politiske legitimitet, kritikken mot programprofilen og den medie-
politiske prosessen som førte fram til en undergraving av TV2s enerett.
Avslutningsvis skisseres TV2s strategier for å posisjonere seg i forhold til den
framtidige konkurransesituasjonen. Som vi skal se, tok TV2 flere skritt i
retning av å etablere seg på nye markeder, samtidig som en større del av
programproduksjonen ble lagt ut til eksterne produksjonsselskap. TV2s
utvikling etter den første oppstartsperioden illustrerer dermed to av de mest
utpregede tendensene i dagens fjernsynsmarked: oppsplitting av funksjoner
og etablering av mediekonglomerater.

Økt seeroppslutning
Som nevnt i forrige kapittel, var det allerede ved utgangen av det første
driftsåret et tydelig omslag i omtalen av TV2. I forbindelse med kanalens
ettårsdag i september 1993, rapporterte Dagbladet (2.9.93) at medarbeiderne
«jubler over at den tøffe tida er over» og at det «ekstreme forventningspresset»
hadde roet seg ned. Den positive omtalen hadde mye med seeroppslutning
å gjøre; som nevnt hadde TV2 klatret opp på et nytt nivå våren 1993. Etter
denne vekstperioden gikk det imidlertid langsommere, og det var først våren
1994 at TV2 for godt passerte TVNorge i oppslutning blant dem som kunne
ta inn kabel- og satellittkanalene (MMI/Norsk TV-meterpanel).29

TV2 hadde altså nådd sitt mål om å bli markedsleder i flerkanaluniverset.
Fortsatt hadde imidlertid NRK nesten dobbelt så høy markedsandel, uansett
hvilket «univers» man beregnet tallene innenfor. I TV2 var det bred enighet
om at denne situasjonen ville endre seg etter hvert som TV2 rustet opp
programprofilen til også å konkurrere med NRK. Som vist i forrige kapittel,
hadde TV2s virksomhet fra januar 1993 primært vært innrettet mot å
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konkurrere med de andre reklamefinansierte kanalene. Etter likviditetskrisen
våren 1993 hadde også TV2 vært svært tilbakeholdne med å bruke penger
på investeringer i programtilbudet.

Høsten 1994 styrket imidlertid TV2 sitt programskjema på flere områder.
Mest markert var innføringen av morgensendinger; fra 24. oktober 1994
sendte TV2 to og en halv time frokost-TV alle hverdager. Morgensendingene
utvidet TV2s nyhetstilbud fra to til sju sendinger pr. dag og representerte en
betydelig utvidelse av sendetiden. Fra TV2s side var denne omstruktureringen
et ledd i en større plan: en gradvis utvidelse mot en 24-timers sendeflate med
jevnlige nyhetsbulletiner døgnet rundt. Finn H. Andreassen begrunnet
opptrappingen på denne måten:

Vi ønsker å være motor på nyhetssiden. Morgen-TV gir oss en tydeligere
nyhetsprofil, og vi skal være fleksible og komme inn med hyppigere
nyhetssendinger. Folk skal vite at har det skjedd noe, skal de kunne slå
på TV2 og få vite hva (intervju 29.3.1995).

Med morgensendingene kom også TV2s første regulære programtilbud for
barn; tegnefilmer og et norskprodusert magasinprogram avløste morgen-TV-
sendingene på lørdager og søndager. TV2 rustet også opp profilen innen de
tre kjerneområdene nyheter & aktualiteter, sport og underholdning, og innførte
blant annet flere nye konsepter i skjæringspunktet mellom underholdning og
informasjon. Når det gjaldt sportsbegivenheter, hadde TV2 blant annet kjøpt
EM-sluttspillet i håndball for kvinner. Satsingen på fredagskveldene fortsatte;
høsten 1994 sendte TV2 over tre timer norskprodusert underholdning hver
fredag. Nå kom også det første forsøket på å utfordre NRKs lørdagsmonopol;
høsten 1994 sendte TV2 samtlige 13 filmer om Olsenbanden.

Programoffensiven høsten 1994 førte til en ny oppgang i seertallene.
Særlig håndball-EM var viktig for å øke seeroppslutningen. Utviklingen fort-
satte imidlertid å gå i rykk og napp. Våren 1995 stagnerte seeroppslutningen
på ny, for å bli avløst av en ny oppgang i forbindelse med ytterligere inve-
steringer i programprofilen påfølgende høst. Denne gang ble lørdagstilbudet
utvidet med en større underholdningsflate, og TV2 satte i produksjon nok en
situasjonskomedie og en dramaserie for ungdom. Flere programserier ble
også flyttet for å gi TV2 et bedre totalresultat. Det samme mønsteret gjentok
seg høsten 1996 (programtilbudet drøftes i større detalj i del II).

TV2 puster NRK i nakken
Blant TV2s nye satsinger i 1994 og 1995 var det få store enkeltsuksesser, og
flere program ble også tatt av etter kort tid. Ser vi på den samlede
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markedsutviklingen fra 1992 og fram til utgangen av 1995, ser vi imidlertid
store endringer i TV2s favør. For det første befestet TV2 i denne perioden sin
posisjon som den største reklamefinansierte kanalen blant de husholdnin-
gene som kunne ta inn flere kanaler. Seertallsutviklingen viste imidlertid at
også styrkeforholdet mellom NRK og TV2 var i rask endring. I TV2s univers
var det bare 7 % forskjell på de to kanalenes gjennomsnittlige markedsandel
i 1995 – NRK hadde da 33 % mens TV2 hadde 40 % (MMI/Norsk TV-
meterpanel, TV2-universet).

Bak disse gjennomsnittstallene i skjuler det seg minst fire interessante
forskyvninger i TV2s favør. Dette var for det første at TV2 økte sin oppslutning
på hverdagene. Fra og med første kvartal 1995 hadde TV2 den største
seeroppslutningen mandag til torsdag, mens NRKs forsprang skyldtes en suveren
posisjon i helgene. Et annet viktig trekk var at TV2 fikk stadig større oppslutning
blant yngre seere. I 1994 passerte TV2 NRK i markedsandel i aldersgruppen 12-
19 år, og i 1995 gikk TV2 også forbi NRK i aldersgruppen 20-34 år.

Et tredje trekk var at TV2 fikk en større andel av seerne på tidlig kveldstid.
Dagsrevyens sterke posisjon var fortsatt et problem for TV2, men etter flere
omrokkeringer i sendeskjemaet, klarte TV2 å trekke inn flere seere tidlig i
«prime time». Den fjerde tendensen var at TV2s program styrket sitt omdømme
ytterligere sammenliknet med NRK. I Aftenpostens/Opinions undersøkelse
i mars 1995 ble TV2 kåret til kanalen med «det beste tilbudet» innen fire
programkategorier: konkurranseprogram, debattprogram, spillefilmer og
TV-serier, mens NRK fortsatt var «best» på nyheter, familieprogram og
underholdning (Aftenposten 21.3.95).

«Pengemaskinen»
En viktig årsak til at TV2 kunne prioritere programskjemaet sitt høyere fra og
med høsten 1994, var at kanalen hadde gått med overskudd tidligere enn
beregnet. I kanalens første årsmelding som kom i mars 1993, antydet TV2 at
de planla å drive med overskudd først mot slutten av perioden 1994-96, og
mange mente at disse prognosene var for optimistiske. I februar 1992 hevdet
for eksempel Olav Gran-Olsson i NRKs aktualitetsavdeling at «TV2 kommer
til å gå dundrende konkurs etter to år, ja kanskje bare etter 18 måneders drift»
(Journalisten 7.2.92). Som vi så i kapittel 2, hadde også mange andre uttrykt
skepsis til TV2s overlevelsesmuligheter.

Da Stortinget gjorde vedtak om å åpne for etablering av TV2, ble markedet
for fjernsynsreklame i Norge anslått til å være ca. 760 millioner kroner fra
TV2s tredje driftsår (Ot. prop. 55 1989-90: 14). Den kraftige oppgangen i
norsk økonomi gjorde imidlertid alle langsiktige prognoser til skamme;
allerede i 1993 – TV2s første driftsår – var totalmarkedet oppe i 710 millioner
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(St. meld. 24 1994-95: 31). Både totalmarkedet, markedet for TV-reklame og
TV2s andel av reklameinntektene, vokste raskere enn forventet.

Allerede høsten 1993 begynte det å komme meldinger om at TV2s
reklameinntekter overskred prognosene, og i januar 1994 kunne VG slå fast
at TV2 ville få «eventyrlig suksess» i løpet av året (20.1.94). I april spanderte
Arne A. Jensen champagne på alle ansatte og hevdet overfor Dagbladet at
pilen pekte mot overskudd to år tidligere enn forventet (16.4.94). I juni var
aksjekursen steget til et nivå som verdsatte TV2-selskapet til en milliard
kroner (Aftenposten 8.6.94), og da halvårsregnskapet ble lagt fram i juli 1994,
var overskuddet et faktum. Mens TV2 hadde budsjettert med 35 millioner i
underskudd, viste regnskapet 24 millioner i overskudd (VG 20.7.94).

Veksten fortsatte å overskride prognosene. Driftsoverskuddet for 1994 ble
på 43 millioner, og for 1995 på hele 114 millioner (Meldinger om virksom-
heten i TV2 for 1994 og 1995).

Årsaken til de gode resultatene var en kombinasjon av vekst i reklame-
markedet og vekst i andelen TV-reklame. Radioreklamen økte også sin andel,
mens ukepressen gikk mest tilbake. TV2s gode resultat skyldes imidlertid
også kanalenes vellykkede strategier for å bli den dominerende reklame-
finansierte kanalen. I 1994 oppnådde TV2 en andel på 61 % av fjernsyns-
reklamen, og dette økte til 65 % i 1995 og 70 % i første halvår 1996 (Norsk
reklamestatistikk 1996).

Ett år etter at TV2, ifølge flere styrerepresentanter, var på konkursens rand,
var altså kanalen blitt en «pengemaskin» for eierne. Mens aksjekursene steg,
ble det imidlertid avdekket sterk uenighet om hvordan «maskinen» skulle bli
enda mer effektiv og hvordan fortjenesten skulle fordeles.

Konflikten om programutvalget
Den første åpne uenigheten manifesterte seg i april 1994, da TV2s to største
eiergrupper, Egmont og Schibsted, møttes i retten for å løse en eierskaps-
konflikt. Som nevnt i kapittel 3, dreide konflikten seg om tolkningen av en
hemmelig samarbeidsavtale som de to gruppene hadde inngått i forbindelse
med kapitalutvidelsen i mars 1993. Ett element i denne avtalen var at de to
eiergruppene sammen skulle etablere to produksjonsselskap: Rubicon og
Nydalen Studios. Det mest interessante i ettertid var imidlertid samarbeids-
avtalens annet hovedelement, nemlig beslutningen om å opprette et «program-
utvalg» med representanter for eierne. Utvalget skulle gi den redaksjonelle
ledelsen «råd» om programpolitikken.

«Programutvalget» trådte aldri i kraft og det var usikkert hvilken status det
egentlig var tiltenkt. Ifølge Tinius Nagell-Ericsen, styreformann i Schibsted og
aksjonær i TV2, skulle det være et «midlertidig samtaleorgan» (Aftenposten
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22.4.94). Erik D. Jensen fra Egmont sa imidlertid klart ifra at formålet var «å presse
TV2 til å forbedre programplanen og det har vi oppnådd» (Aftenposten 25.4.94).

Uansett status ble de ett år gamle planene møtt med sterk kritikk da de ble
kjent i april 1994. Samtlige presseorganisasjoner protesterte mot antydnin-
gene til eierinnblanding i programvirksomheten. Det kom også protester fra
redaksjonelle interesser i Schibsted, og ikke minst fra TV2-ledelsen selv.
Sjefredaktør Arne A. Jensen, som ikke var blitt orientert om avtalen da han
tiltrådte i juli 1993, erklærte at han ikke ville fortsette i jobben før han hadde
fått garantier fra styret om at planene om et programutvalg ikke ville bli
iverksatt (Aftenposten 4.5.94).

Debatten om programutvalget viste til fulle at det var ulike meninger i
offentligheten om hvordan en blandingskanal som TV2 skulle forstås. På den
ene siden sto presseorganisasjonene og TV2s redaksjonelle ledelse. Deres
syn var at enhver direkte eierinnblanding i virksomheten var i strid med
spillereglene i mediene; især med redaktørplakaten som forutsetter at eiernes
eneste sanksjonsmiddel er å avsette redaktøren. Dette var igjen basert på et
grunnsyn om at TV2 primært var et journalistisk foretagende og ikke en
kommersiell underholdningsvirksomhet.30

Andre forsvarte imidlertid den avtalen som var inngått. Erik D. Jensen fra
Egmont, som satt som styreformann fra april 1993 til februar 1994, forsvarte
avtalen med at det er forskjell mellom eiernes rolle i en kommersiell TV-
stasjon og en dagsavis. Etter hans syn var «troverdighet og integritet like
sentralt i begge medier» når det gjaldt nyheter, men når det gjaldt underhold-
ning «som Baywatch og Bingolotto» var situasjonen annerledes: «Redaktør-
ansvaret forflates hvis idealene brukes til å beskytte slike programmer på TV».
Jensen mente at dette også gjaldt spørsmålet om nyhetsformater, for eksempel
«spørsmålet om nyheter skal presenteres i en amerikansk form eller etter en
tyngre modell» (sitater fra intervju i Aftenposten 25.4.94).

Tinius Nagell-Ericsen i Schibsted uttrykte samme oppfatning. Etter hans
syn, hadde TV en helt annen «nærhet til markedet» enn en avis, og
avhengigheten av gode seertall gjorde det mer aktuelt for eierne å drøfte
langsiktige programplaner når det gikk dårlig med inntjeningen. Han var
også helt klar når det gjaldt eierinnblanding (Aftenposten 22.4.94):

Det skulle bare mangle at vi ikke fikk et ord med i laget om valg av
hvilken vei TV-stasjonen skulle gå. Vi har tross alt spyttet i noen hundre
millioner i prosjektet.

Etter en ny runde med reaksjoner, ble denne argumentasjonen dempet noe
ned (Aftenposten 23.4.94.). Konflikten om programutvalget illustrerer likevel
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godt det spenningsforholdet blandingskanaler som TV2 må manøvrere i
forhold til. Konflikten viser på den ene siden at eierne vil beskytte sine
investeringer når inntjeningen ikke er tilfredsstillende; og at de ikke uten
videre godtar de samme spillereglene når det gjelder fjernsyn som når det
gjelder avis. Konflikten viser imidlertid også at eierne ikke kunne forfølge
sine interesser uten videre, og at det fantes en sterk opinion mot det som ble
oppfattet som urettmessige inngrep i det redaksjonelle selvstyret.

Under dette skimter vi en mer grunnleggende konflikt om hva slags
medium TV2 er, og burde være. De som forsvarte samarbeidsavtalen har
naturligvis rett i at pressens regelverk ikke var laget for å beskytte kommer-
sielle underholdningsprodukter. På den andre siden lå selve grunnlaget for
TV2s privilegier og legitimitet som allmennkringkaster nettopp i at kanalen
ikke var et reint underholdningsforetak, men et journalistisk  og  allmennkultur-
elt medium som skulle forvalte viktige samfunnsoppgaver.

Konflikter om eierforholdene
Det faktum at TV2 var blitt en lønnsom virksomhet, manifesterte seg i flere
konflikter om eierforholdene. I mai 1994 valgte flere av de mindre aksjonær-
gruppene å selge unna en del aksjer, med det resultat at industrikonsernet
Orkla forsøkte å sikre seg en mindre post. Dette ble dårlig mottatt av de to
dominerende eiergruppene, som begge benyttet sin forkjøpsrett for å hindre
Orkla i å få en fot innenfor. Schibsted-interessene gikk i denne forbindelse
over maksimalgrensen på en tredjedel av aksjene31, noe som førte til protester
og trusler om rettssak fra Orklas side. Kulturdepartementet valgte i første
omgang å ikke gripe inn, men i oktober 1994 ble TV2s konsesjonsvilkår
supplert med en paragraf som begrenset muligheten for at aktører som var
nært forbundet med hverandre, sammen kunne øke sin eierandel over
maksimalgrensen.

Disse begivenhetene antydet at TV2s eiere var opptatt av å beskytte sin
posisjon på mediemarkedet og at kampen om kontrollen over fjernsyns-
markedet var intensivert. Og flere viktige endringer i eierforholdene fulgte.
Våren 1995 ble det klart at de norske eierskapsreglene skulle EØS-tilpasses,
og at reglene som begrenset utlendingers maksimale eierandel til en tredjedel
av aksjene, måtte vekk. Dette åpnet for at TV2, i prinsippet, kunne bli
fullstendig eid av utenlandske interesser. Kort tid etter ble det klart at
forsikringsselskapet Vital måtte selge unna en større aksjepost, og det ble
spekulert i at et større nordisk eller internasjonalt medieselskap vil komme
inn på eiersiden. I september 1995 ble det imidlertid kjent at Norsk arbeider-
presse var den nye store eiergruppen i TV2. Arbeideravisene hadde ved
utgangen av 1995 25 % av aksjene, samtidig som Aller-gruppen hadde kjøpt
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seg inn med 9 % (TV2s årsmelding for 1995). Aksjene ble solgt til en kurs som
verdsatte TV2 til tre ganger den opprinnelige investeringssummen.

Slutt på fredningstida: Kritikk av programprofilen
Etter hvert som det gikk bedre for TV2 rent økonomisk, økte også kritikken
av programtilbudet fra offentlig hold. Visst var det bra at TV2 tjente penger.
Men var det egentlig allmennkringkasting de drev med?

En viktig forutsetning i TV2-vedtaket var at den nye kanalen skulle få
rimelig tid på seg til å bygge opp programtilbudet. Som vi har sett i forrige
kapittel, forholdt myndighetene seg det første året avventende på dette
punktet. Allerede høsten 1993 kom imidlertid de første antydningene til
kritikk fra offentlig oppnevnte organer. Den første årsmeldingen fra TV2s
programråd32, som kom i november 1993, rettet blant annet kritikk mot TV2
for å ha en ensidig underholdningsprofil, for få kvalitativt gode barne- og
ungdomsprogram og «unødig tabloidisering» i nyhetssendingene.

Kritikken ble fulgt opp i politiske dokumenter. I mediemeldingen som
kom i mai 1994, kritiserte departementet TV2 for å ha et lite variert tilbud, og
hevdet at kanalen så langt «ikkje fyller dei føresetnadene om allmenn-
kringkasting som følgjer av konsesjonsvilkåra» (St.meld.42 1993-94). Et stort
flertall i kulturkomitéen sluttet seg til denne kritikken da meldinga ble
behandlet våren 1995. Komitéflertallet hevdet at:

TV2 enno ikkje oppfyller sine målsetjingar når det til dømes gjeld
barneprogram, dramatisk stoff og breidda i den norske språkkulturen
(Innst. S. 190 1994-95: 16).

TV2 selv delte ikke disse vurderingene. Allerede i kanalens første årsmelding,
som kom etter et halvt års drift, slo TV2-ledelsen fast at de hadde «presentert
et sendeskjema som tilfredsstiller kravene til allmennkringkasting». Dette
standpunktet er ikke overraskende, tatt i betraktning den definisjonen av
allmennkringkasting som ble lagt til grunn innad i kanalen. Som vist i kapittel
2, ble det av flere sentrale personer i TV2 satt likhetstegn mellom allmenn-
kringkasting og kommersiell suksess.

Dette betyr likevel ikke at TV2 var uinteressert i å forbedre program-
profilen. TV2s målsetning var å bli Norges største og viktigste TV-kanal, og
dette innebar at bredden måtte økes og kvaliteten bli bedre. I årsmeldingen
for 1993 utpekes drama og barneprogram som områder det etter hvert skulle
satses mer på, og i Klassekampen 14.5.94 uttalte Finn H. Andreassen at det
fortsatt var et mål å oppfylle programkravene: TV2 måtte bare tjene mer
penger først. I mars 1995 sa han det slik:

Uten navn-1 19.02.04, 15:2984



85

KAPITTEL 5: TV2 1993-96: EN «PENGEMASKIN»?

TV2 er oppe og går. Organisasjonen fungerer rimelig bra, og folk føler
at de begynner å kunne håndverket sitt. Men det er enda et langt stykke
igjen før vi er på NRKs nivå. Vi har langt igjen når det gjelder å utvikle
folkene våre, gi dem utdanning, støtte, la dem utvikle seg. Kvalitetssik-
ring blir den store oppgaven framover (intervju 29.3.95).

Denne type vurderinger bør imidlertid ikke tolkes som noen innrømmelse
av at TV2 ikke hadde oppfylt konsesjonsforpliktelsene. I sin offentlige pole-
mikk var TV2 helt klar: Etter deres syn var det myndighetene, og ikke TV2,
som hadde sviktet når det gjaldt å oppfylle konsesjonsavtalen.33

Konflikt om eneretten
Fra første stund var TV2 opptatt av å forsvare sin enerett til riksdekkende
reklamesendinger. Etter deres syn var det fire ting som utfordret denne
eneretten: TVNorges forsøk på å øke sin distribusjon gjennom et samarbeid
med lokal-TV, NRKs bruk av sponsormidler, Televerkets satsing på satellitt-
TV og TV3s sendinger fra London utenfor det norske regelverket. Av disse
var det TVNorges samarbeid med lokal-TV-stasjonene som utgjorde den
største trusselen. Denne siste konflikten toppet seg i 1995.

Konflikten hadde imidlertid en lang forhistorie. Helt fra TVNorge startet
sine reklamefinansierte sendinger via satellitt, hadde enkelte lokal-TV-
stasjoner videreformidlet deler av programtilbudet. Dette på tross av det
eksplisitte forbudet som da gjaldt mot reklame i lokalfjernsyn. Seinere ble det
ved flere anledninger stadfestet at lokalfjernsynsstasjonene ikke hadde lov til
å videreformidle satellittsendinger. Heller ikke dette stoppet imidlertid
TVNorges videreformidling (St. meld. 24 1994-95).

Som vi har sett, var det blant annet frykten for en slik situasjon som hadde
gjort at TV2 under stiftelse i sin tid hadde bedt om at konsesjonsvilkårene
skulle inneholde en formulering om eneretten. Dette kravet ble avvist av
departementet. Det ble imidlertid oppnådd enighet om at det i konsesjons-
avtalen skulle henvises til dokumenter som forutsatte TV2s enerett (se
kapittel 2).

På dette området var imidlertid ikke TVNorge til å stoppe, og våren 1994
ble det, tross advarsler og etter hvert politianmeldelser, inngått avtaler med
enda flere lokale selskap. Det var åpenbart at TVNorge og lokal-TV-stasjonene
var innstilt på å presse igjennom en endring på dette området. Også tidligere
hadde TVNorge hatt gode erfaringer med å ta seg til rette på siden av
regelverket, og denne gangen hadde de en god sak; lokal-TV-stasjonene
hadde mye politisk støtte og kunne kalkulere med at myndighetene ville tape
legitimitet hvis de forsøkte å stoppe stasjonenes virksomhet. Det er imidlertid
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også klart at disse avtalene var svært viktige for partene. Lokal-TV-stasjonene
hadde vanskelige økonomiske kår og så på avtalene med TVNorge som den
eneste måten å oppnå et fullverdig programtilbud på. TVNorge, på sin side,
kunne øke sin distribusjon ved å bruke nettet til lokal-TV-stasjonene, og
dermed stå bedre rustet i konkurransen med TV2. Med sitt jordbaserte
sendenett hadde TV2 i 1994 kommet opp i over 90 % distribusjon, mens
TVNorge bare lå på rundt 50 %. Og TV2 tok en stadig større andel av reklame-
markedet.

Denne saken var imidlertid også svært viktig for TV2. Deres vurdering var
at konsesjonsavtalen, som sikret retten til riksdekkende kommersielle TV-
sendinger, ville være av mindre verdi ved konsesjonsperiodens utløp i 2002.
På det tidspunkt ville kabel- og paraboldekningen være så omfattende at et
jordbasert sendenett ikke lenger ville være noen stor fordel. Etter hvert som
de andre kanalene kom opp i 60-70 % dekning, ville ikke TV2 lenger kunne
ta høyere pris for reklamen, og ville dermed miste sitt viktigste privilegium
som offentlig beskyttet kanal. TV2 hadde altså få illusjoner om at eneretten
ville bli opprettholdt på lengre sikt, men var ute etter å bruke sin priviligerte
posisjon til å bygge opp et forsprang til de andre kanalene. TVNorges
distribusjon via lokal-TV var en alvorlig trussel mot dette.

Oppgjør om lokal-TV
TV2 hadde fra begynnelsen av vurdert det slik at de var avhengig av politisk
godvilje for at myndighetene skulle forsvare kanalens privilegier. Informa-
sjonssjef i TV2, Arve Løberg, sier det slik:

TV2 vil være en seriøs og troverdig aktør. Vi har lagt oss på en linje utad
preget av ærlighet og ydmykhet. Vi vil ikke være cowboy-kanal, og vi vil
ikke provosere unødvendig (intervju 28.3.95).

Når det gjaldt TVNorges lokal-TV-distribusjon, vurderte imidlertid TV2 det
slik at det var nødvendig med skarpere lut. I forbindelse med stortingsmel-
dingen om nærkringkasting som ble lagt fram våren 1995, truet TV2 med å
gå til erstatningssak mot staten hvis eneretten ikke lenger ble beskyttet.34  Som
grunnlag for dette kravet ble det anført at TV2 hadde bekostet en omfattende
utbygging av sendenettet og hadde investert i et bredt og mangfoldig pro-
gramtilbud.

TV2s argumentasjon fant i første omgang gjenklang hos departementet:
meldingen om nærkringkasting som kom våren 1995, konkluderte i tråd med
TV2s ønsker. Ifølge meldingen kunne Stortinget gjøre vedtak som påvirket
TV2s markedssituasjon, men dette måtte skje innenfor den eksisterende
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forpliktelsen til å opprettholde TV2s enerett. Konkret innebar dette at det ikke
skulle gis nye konsesjoner til å drive riksdekkende fjernsyn eller åpnes for
«andre ordninger med samme eller tilnærmet samme effekt». Det ble eksplisitt
sagt at dette også inkluderte lokal-TV-stasjonenes videreformidling av
TVNorge (St. meld. 24 1994-95).

Stortinget fulgte i all hovedsak departementets innstilling, og slo fast at
TVNorges videreformidling var ulovlig. Stortingsflertallet ønsket imidlertid å
markere at TV2 hadde et ansvar for lokal-TV-utviklingen, og påla TV2 å
forhandle med lokalfjernsynsstasjonene om nyhetsleveranser og kjøp av
program. Samtidig ble lokal-TV-strukturen endret slik at lokalfjernsynet ble
enda mer attraktivt som samarbeidspartner; de etersendte lokalstasjonene
skulle nemlig få monopol i sine områder.

Disse begivenhetene utløste høsten 1995 en kamp mellom de største
medieaktørene om kontrollen over lokalfjernsynet, og dermed om ekspansjons-
mulighetene på fjernsynsmarkedet. Her var det allerede flere sterke interes-
senter inne. I februar 1995 hadde fire store nordiske aktører: Telenor, Aller-
gruppen, Arbeiderpartipressen og Orkla, offentliggjort at de planla å starte
en ny fjernsynskanal distribuert via lokal-TV-nettet fra høsten 1995. Dette
kom i tillegg til TVNorges engasjement som allerede var formidabelt. På
toppen av dette kom altså pålegget om at TV2 skulle samarbeide med lokal-
TV. Og som om ikke det var nok, meldte NRK sin interesse for et lokal-TV-
samarbeid. NRK ville starte en fjernsynskanal nummer to, og ønsket et
samarbeid med lokal-TV slik at sendingene kunne nå fram til flest mulig.

TV2 seilte raskt opp som den mest offensive av disse aktørene. Kort tid
etter at TVNorge hadde fått et endelig pålegg om å stoppe videreformidlingen
via lokal-TV, hadde TV2 planene klare for en «støttekanal» for de samme
lokal-TV-selskapene. Norgeskanalen skulle baseres på restene av TV+, en
nisjekanal drevet av Schibsted-konsernet (se under). Planen ble oversendt
politikerne med krav om at Norgeskanalen skulle ha monopol på å alt
samarbeid med lokalfjernsynet, og at NRKs nye tilleggskanal skulle utsettes
i to år slik at Norgeskanalen fikk anledning til å etablere seg.

TV2 taper
Forslaget fra TV2 møtte stor motstand. Kringkastingssjef Einar Førde kalte
det «en krigserklæring» (Dagbladet 9.9.95), mens TVNorge kalte det «en
trussel mot alt annet kommersielt fjernsyn» (Aftenposten 14.9.95). Kultur-
ministeren gikk også imot forslaget med den begrunnelse at dette ville gi
TV2 et tilnærmet monopol på lokal-TV-reklame i tillegg til det nasjonale
reklamemonopolet kanalen allerede hadde. Saken endte da også med et
fullstendig nederlag for TV2. Stortingsflertallet sa nei til alle TV2s forslag
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med den begrunnelse at et TV2-system med to kanaler ville kunne bli en
for dominerende aktør i det norske fjernsynsmarkedet. Under dette lå en
frykt for at TV2 ikke bare ville true TVNorge og TV3, men at de også ville
kunne overby NRK på attraktive sportsrettigheter og annet som gir høye
seertall.

Som et resultat av dette, bestemte Stortinget i desember 1995 at de nye
lokal-TV-konsesjonærene skulle få samarbeide med hvilken som helst av de
nasjonale TV-kanalene. Dette innebar at satellittkanaler som TVNorge og TV3
helt lovlig kunne øke sin distribusjon på denne måten, under forutsetning av
at de ikke kontrollerte mer enn 75 % av markedet. Via slike samarbeidsavtaler
kunne imidlertid både TV3 og TVNorge nå fram til de mest attraktive
befolkningskonsentrasjonene i landet. Stortingets vedtak representerte der-
med, i praksis, en undergraving av TV2s enerett til riksdekkende kommer-
sielle sendinger.

Vedtaket førte naturligvis til skarpe reaksjoner fra TV2, som kort tid etterpå
erklærte at de ville gjøre alvor av å gå til erstatningssøksmål mot staten. Denne
trusselen ble realisert sommeren 1996. Det er da også ironisk at myndighe-
tene skulle velge å sette en stopper for TV2 med det argumentet at kanalen
kunne bli en for dominerende aktør på reklamemarkedet. Hele forutsetnin-
gen for at TV2 i Norge ble opprettet som en privateid kanal, totalfinansiert
med reklame, var jo nettopp at kanalen skulle ha en størst mulig andel av
reklameinntektene. At myndighetene plutselig velger å gi fritt leide til kanaler
som i årevis har operert på siden av loven, fullbyrder ironien.

Begivenhetene høsten 1995 må imidlertid forstås innefor rammen av
tillitskrisen som hadde utviklet seg mellom politikerne og TV2. TV2 hadde,
som vi har sett, blitt behandlet med velvilje av kulturmyndighetene, som ved
flere anledninger hadde liberalisert TV2s eiendomsvilkår og reklameregler.
TV2 hadde også fått god tid til å oppfylle sine konsesjonsvilkår, og ved
stortingsbehandlingen våren 1995 fikk TV2, i første omgang, gjennomslag for
flere av sine hovedkrav. I tillegg til å dømme TV-Norges videreformidling
ulovlig, bestemte Stortinget da at det skulle settes en øvre grense for hvor mye
NRK hadde lov til å ta inn i sponsorinntekter. Stortinget imøtekom her et
gammelt krav fra TV2 (se neste kapittel).

I forhold til at TV2 her fikk gjennomslag for to av sine hovedkrav, var
motkravene til TV2 minimale. Myndighetene hadde, som vi har sett, reist
kritikk mot TV2 for ikke å oppfylle konsesjonsvilkårene, men hadde få
sanksjonsmidler å stille opp med overfor TV2s prioriteringer. Med TV2s
forsøk på å skaffe seg full kontroll over lokalfjernsynet høsten 1995, var det
imidlertid åpenbart at begeret var fullt. TV2 framsto da som en virksomhet
som først og fremst var opptatt av å sikre sin rett til å tjene enda mer penger.
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Dermed spilte TV2 seg inn i armene på dem som støttet lokal-TV og som
mente at også andre aktører burde få rimelige konkurransebetingelser. Dette
var også et uttrykk for at det i lengden var vanskelig å legitimere at en privat
kanal fikk store økonomiske fordeler på et fjernsynsmarked der mange
private kanaler konkurrerte. Høsten 1995 svarte dermed myndighetene med
å bruke et av de (få) mediepolitiske virkemidlene de hadde igjen, nemlig å
omregulere fjernsynsmarkedet i favør av TV2s konkurrenter.

Enterprisekanalen TV2
I framstillingen så langt har jeg drøftet TV2s seeroppslutning, økonomiske
forhold og politiske legitimitet i perioden 1993-96. Jeg har pekt på hvordan
TV2s strukturelle kjennetegn: privat eierskap, reklamefinansiering, enerett til
riksdekkende reklame-TV, og forpliktelsen til å drive allmennkringkasting,
sammen definerte hvordan TV2 forholdt seg til konkurransesituasjonen i disse
årene. Jeg har også vist hvordan konflikter rundt disse kjennetegnene, og særlig
rundt eierforholdene, eneretten og programforpliktelsene, hang sammen med
mer prinsipielle konflikter om hva slags fjernsynskanal TV2 var, og burde være.

I siste del av kapitlet drøfter jeg hvordan TV2 forholdt seg til den fjerde
store utfordringen på fjernsynsmarkedet, nemlig de forventede medie-
økonomiske og medieteknologiske endringene. Hva gjorde TV2 for å øke sin
lønnsomhet og styrke sin konkurranseposisjon på lengre sikt?

Utviklingen i TV2 etter den første etableringsperioden illustrerer to av de
mest interessante tendensene i dagens fjernsynsmarked: oppsplitting av
funksjoner og etablering av mediekonglomerater. Det mest synlige tegnet på
oppsplittingen av funksjoner er framveksten av frittstående produksjons-
selskap som leverer program til flere TV-kanaler. De sistnevnte får dermed
mer status som distributører («publishers») enn programprodusenter. TV2 er
etablert som en slik enterprisekanal, med under en tredjedel av de ansatte
NRK-fjernsynet disponerer.35

Både i USA og Europa har det ligget en god porsjon idealisme bak støtten
til den frittstående produksjonssektoren, som for mange assosieres med
nytenkning, eksperimentering og lokal forankring. Fra TV-kanalenes side er
imidlertid økonomien det viktigste argumentet for å bruke eksterne leverandør-
selskap. Her er det mulig å presse prisene på en måte som ikke er mulig med
fast ansatt personale. Det er altså ikke slik at eksterne produksjonsselskap
produserer billigere per se, men de får som hovedregel bare avsetning på
rimelige produksjoner. Den lave prisen TV-selskapene er villige til å betale
gjør også at eksterne produksjoner blir svært avhengige av sponsormidler.
Den egentlige programsummen er som regel mye høyere enn det TV-
selskapene betaler.
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TV2 hadde, som vi har sett, en politisk forpliktelse til å produsere
mesteparten av programmene eksternt. Til å begynne med fikk kanalen kritikk
for ikke å ta denne forpliktelsen alvorlig, men dette bedret seg etter hvert. Som
vi har sett, bestemte styret i 1993 at flere program skulle produseres eksternt
som et ledd i å spare penger. Samtidig besluttet TV2s to store eiergrupper,
Schibsted og Egmont, selv å etablere to «uavhengige» produksjonsselskap:
Rubicon og Nydalen Studios. Egmont hadde på dette tidspunkt allerede
eierandeler i to produksjonsselskap, Viscom36 og Nordisk Film.

Som nevnt utviklet det seg etter hvert en konflikt mellom Egmont og
Schibsted om eierforholdene til de nyetablerte produksjonsselskapene, en
konflikt som ble bilagt etter flere rettsrunder våren 1994. I kjølvannet av dette,
fulgte imidlertid kritikk av TV2 for i stadig større grad å plassere oppdrag hos
selskap som var eiermessig forbundet med selskapet (Aftenposten 26.5.94 og
5.6.94.). Kritikken gikk blant annet på at TV2 hadde flyttet de fleste store
Oslo-baserte produksjonene til Nydalen Studios da dette sto ferdig i
desember 1993, og at også Viscom og Rubicon hadde hatt store oppdrag for
TV2. TV2 har hvert år tilbakevist denne kritikken i sine årsmeldinger, der de
viser til flere andre produksjonsselskap som har hatt oppdrag for kanalen.
Blant disse er det flere selskap som er etablert etter at TV2 begynte sin
virksomhet, noe som tyder på at TV2 i høy grad har virket til å utvikle bredden
og profesjonaliteten i det norske produksjonsmiljøet.37

Likevel er det vanskelig for TV2 å unngå kritikk for å favorisere selskap
som de er eiermessig forbundet med. Dette skyldes at aktørene på det norske
mediemarkedet er så vevd inn i hverandre at det er vanskelig å avgjøre hvem
som er kjøpere, selgere og konkurrenter. Dette illustrerer at tendensen til
oppsplitting av funksjoner bare er et aspekt av en mye mer markert trend:
tendensen til eierkonsentrasjon og etablering av mediekonglomerater.

Synergieffekter og stordriftsfordeler
TV2 har involvert seg i flere eksterne virksomheter som et ledd i å møte denne
utviklingen. Den mest åpenbart lønnsomme investeringen var oppbyggin-
gen av en kommersiell tekst-TV-tjeneste. Markedet for tekst-TV eksploderte
i fanget på TV2 i løpet av noen få måneder i 1993, og på et halvt år var de
like store som Aftenposten på rubrikkannonser (Klassekampen 17.12.93).38

Tekst-TV kunne blant annet tilby helsides annonser til bedrifter, og åpnet
dermed muligheten for krysshenvisninger mellom vanlige reklameinnslag og
tekst-TV. TV2s tekst-TV inneholder også landets største eiendomsbase,
programoversikter, nyheter- og sportsmeldinger, og interaktive spill. Her er
det også store utviklingsmuligheter, blant annet når det gjelder betalings-
tjenester.
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Tekst-TV-tjenesten ble administrert av det svenske firmaet Dagens TV A/S,
som også hadde hånd om tekst-TV på svensk TV4. Det var TV4s suksess som
først fikk TV2 til å se mulighetene som lå i dette markedet. Ved årsskiftet 1993/
94 hadde Dagens TV A/S over 20 ansatte i sitt hovedkvarter i Bergen, og i 1995
ble selskapet kjøpt opp av TV2.

Våren 1994 kjøpte TV2 også en tredjedel av aksjene i TV-Torget A/S, som
fra begynnelsen hadde kjøpt annonseplass på TV2. I TV2 ble det sett som
viktig å være med på å bygge opp denne sektoren, som man regnet med
hadde et stort potensiale i Norge. I første omgang ble det sendt reklame-
innslag på 30-90 minutter, der potensielle kjøpere kunne gi direkte respons
via telefonen. Dette førte imidlertid til konflikter med norske myndigheter
(som mente at dette var reklamesendinger), og sendingene ble midlertidig
stoppet i 1995. På lengre sikt hadde imidlertid TV2 planer om å utvide
virksomheten med andre former for TV-salg, blant annet ferdigredigerte
halvtimer («informercials»).

Mulighetene er uendelige når det gjelder å utvikle produkter i tilknytning
til TV-program. I forbindelse med kjøpet av TV-Torget gjorde TV2 det kjent
at de hadde planer om å etablere TV2-butikker i alle store byer innen år 2000.
I 1994 etablerte TV2 også et eget selskap i samarbeid med Norges Olympiske
komité. Selskapet skulle selge OL-produkter og TV2 skulle markedsføre dem.

TV2 ekspanderte også inn i den mer tradisjonelle kultursektoren. Etter en
strid med kunstnerorganisasjonene om betaling for programinnslag våren
1994, kjøpte TV2 49 % av aksjene i et av de ledende norske plateselskapene:
Norske Gram. I denne forbindelse understrekte begge parter at de håpet å
utnytte synergieffekten som lå i et eiermessig fellesskap mellom de to
selskapene. På samme måte som når det gjaldt aktivitetene over, understrekte
representanter for TV2 at det å drive et plateselskap var en «naturlig
konsekvens» av hovedvirksomheten. Samarbeidet medNorske Gram ga blant
annet TV2 mulighet til å lage CDer og musikk-kassetter i tilknytning til TV-
serier. Som TV2s programdirektør, Finn H. Andreassen, uttrykte det:

Dette er i tråd med det som skjer i kommersielle TV-kanaler i utlandet,
og det er en naturlig konsekvens av ønsket om å kunne skape sterkere
norske kulturenheter (Status2 1/95).

Våren 1995 utdypet han dette slik:

Jeg tror vi må ha flere bein å stå på. Jeg ser for meg alt fra video-on-
demand, til forlagsvirksomhet. Vi må ha noen ekstra inntekter den
dagen reklameinntektene begynner å gå ned (intervju 29.3.95).
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TV2 i to kanaler?
I tillegg til disse aktivitetene arbeidet TV2 fra begynnelsen av med planer om
å etablere flere kanaler. Allerede våren 1992 hadde det vært snakk om at TV2
skulle etablere en betal-TV-kanal i tillegg til hovedkanalen (Dagbladet
28.4.1992). På dette punktet kom det imidlertid til nok en konflikt mellom
eierne og TV2s redaksjonelle ledelse. I mai 1994 kunngjorde Schibsted at de
hadde planer om å starte en ny fjernsynskanal som skulle samarbeide med
TV2. Kort tid etter ble det imidlertid kjent at TV2 selv arbeidet med planer
om en kanal nummer to; en underholdningskanal som det ble vurdert å
distribuere fra London for å unngå norske reklameregler.

Disse opplysningene vekket sterke reaksjoner i opinionen, som døpte
TV2s forslag til en «søppelkanal». Mediepolitikere i flere partier protesterte,
og fra Kulturdepartementets side ble det sagt at planene kunne føre til en
undergraving av politikernes vilje til å beskytte TV2s priviligerte posisjon.
Gjennomgangstonen var at TV2 ikke burde starte noen ny kanal før de hadde
oppfylt departementets krav til allmennkringkasting (Arbeiderbladet 8.6.94,
se også Bergens Tidende 8.6.94, Aftenposten 8.6.94). Alt i alt er det klart at
forslaget om å starte en ny kanal var med på å svekke myndighetenes godvilje
overfor TV2.

Arne A. Jensen forsvarte imidlertid TV2s planer. I et intervju i Dagens
Næringsliv 18.6.94. ga han uttrykk for følgende tanker om det mediepolitiske
klimaet og fjernsynets funksjon:

Det som er søppel for noen, er det ikke for andre. Jeg er mektig lei av
enkeltes høyintellektuelle snobberi. Her i landet har NRK i tredve år fått
bestemme hva som er kvalitet. Men det er ikke bare Marienlyst som
bestemmer dagsorden for fjernsyn. Og TV er ikke voksenopplæring. Det
er først og fremst avslapning og underholdning. Vi kan ikke stoppe
utviklingen. På samme måte som jeg ikke kjøper Margrethe Munthes
barnesanger kjøper jeg ikke NRKs syn på godt og dårlig TV. Av og til vil
man bare se Casino, det burde ikke være noe galt i det. Seerne ønsker
å «shoppe» mellom ulike underholdningsprodukter, og den muligheten
skal de få.

Enden på visa ble imidlertid at TV2s planer om en egen kanal ble skrinlagt,
og Schibsted ble stående som eneeier av den nye kanalen TV+. Jeg skal
seinere komme nærmere inn på de norske allmennkanalenes programmessige
motiver for å ville ekspandere til tokanalsystem. I denne sammenheng kan
vi nøye oss med å slå fast at både Schibsted og TV2 ønsket en ny kanal for
å beskytte sine reklameinntekter. Striden om TV+ viste også at situasjonen
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hadde endret seg på det norske fjernsynsmarkedet; nå var det ingen som stilte
spørsmål om hvorvidt reklamefjernsyn var en lønnsom investering. Etable-
ringen av TV+ viste også hvor enkelt det var blitt å starte en ny TV-kanal. Billig
programvare kunne skaffes på messer og gjennom «barteravtaler» (avtaler der
program eller tjenester ble byttet mot reklametid), og det å skaffe konsesjon
i eget eller andre land var blitt en rein formalitet. Mange lå da også i løypa
for å starte slike kanaler på det tidspunkt da TV+ ble utredet, blant annet
Kinnevik-konsernet, som allerede hadde lagt fram sine planer om å lansere
to nye målgruppekanaler fra 1995.

I ettertid er det interessant å notere seg at verken TV+ eller de nye Kinnevik-
kanalene ble noen økonomiske suksesser, og at samtlige kanaler ble lagt på
is i 1996. TV2s største eiergruppe Schibsted fortsatte imidlertid å ekspandere
på fjernsynsmarkedet. Etter TV2s nederlag i lokalfjernsynssaken, kjøpte de seg
blant annet inn med en tredjedel av aksjene i TVNorge i januar 1996. Også A-
pressen, TV2s nye eiergruppe, kjøpte seg inn i TVNorge. Dermed var
konglomerattendensene tatt ett skritt videre; nå var de samme to eiergruppene
tungt inne i de to største norske reklamefinansierte kanalene.

Avslutning: Allmennkringkasting nok en gang
I dette kapitlet har jeg drøftet hvordan TV2 posisjonerte seg på fjernsyns-
markedet i årene 1993-1996. Jeg har vist at kanalen i denne perioden styrket
sin seeroppslutning og sitt inntektsgrunnlag og forsøkte å komme i en gunstig
posisjon i forhold til de framtidige medieøkonomiske og medieteknologiske
utfordringene. Selv om TV2 jevnt over fikk bedre omtale i disse årene, ble
imidlertid TV2s politiske legitimitet svekket. Som vi så i forrige kapittel, ble
forventningene til hva TV2 kunne utrette, redusert i løpet av det første
driftsåret, men etter hvert som TV2 tjente mer penger, økte forventnings-
nivået nok en gang. Da forventningene ikke ble oppfylt, reagerte politikerne
blant annet med å undergrave TV2s fremste privilegium – eneretten – og
bidro dermed til å undergrave noe av grunnlaget for at TV2 på lengre sikt
skulle kunne utvikle profilen som allmennkringkaster.

Når det gjaldt TV2s forståelse av sin egen rolle, understrekte ledelsen
gjennom hele perioden 1993-96, at TV2s intensjon var å oppfylle allmenn-
kringkastingsforpliktelsene. Samtidig ble det i flere sammenhenger understre-
ket at TV2 ikke skulle være noen «kulturkanal» (se f.eks. Aftenposten 7. 2.96),
og at virksomheten først og fremst skulle styres av seertall og reklameinntekter.
Dette er holdninger som bryter med tradisjonelle forståelser av begrepet
«allmennkringkasting». TV2 følger imidlertid her i sporene til fjernsynskanaler
i inn- og utland, som opp gjennom årene har satt likhetstegn mellom
«allmennkringkasting» og den virksomheten de selv til en hver tid bedriver.
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På ett område ble imidlertid TV2s identitet klarere i disse årene. Det var
tydelig at TV2 var en kanal som var sterkt journalistisk inspirert og drevet.
Dette skal jeg komme nærmere tilbake til i diskusjonen av TV2s program-
profil i del II. I denne omgang er det imidlertid interessant å peke på at den
eneste åpne konflikten TV2 hadde med sine eiere i perioden 1993-96, gjaldt
kanalens redaksjonelle integritet (og retten til å velge underleverandører).
Her markerte TV2 klart at de ikke ville være noen rein «pengemaskin» for
eierne, men at de ville betraktes som et journalistisk medium på linje med
dagspressen. Når det gjaldt forventingen om at TV2 skulle være en allmenn-
kulturell kanal, var det imidlertid tydelig at TV2s ledelse ikke så det samme
behovet for å utfordre sine eierne.

I løpet av 1995 og 1996 begynte TV2 å puste NRK i nakken når det gjaldt
seeroppslutning. TV2 begynte også mer bevisst å konkurrere med NRK. I
neste kapittel skal vi se hvordan NRK forholdt seg til denne situasjonen.
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Kapittel 6:

NRK 1993-96:
Modernisert monopolfjernsyn

NRK kom gjennom det første årets konkurransesituasjon med en gunstig
markedsposisjon og vesentlig styrket legitimitet i offentligheten. I februar
1993 uttalte kringkastingssjef Einar Førde at NRKs evne til å møte konkurran-
sen hadde vakt oppsikt i internasjonale fjernsynsmiljøer: «Det er ikke gode
eksempler på at andre har slått tilbake slik NRK har gjort», hevdet han (NRK
Nyhetsbrev 1/93).

Inntrykket av medgang for NRK hadde, som vi har sett, sammenheng med
TV2s problemer med å innarbeide seg på markedet. I løpet av få år styrket
imidlertid TV2 sin posisjon både vis a vis andre reklamekanaler og NRK. I
dette kapitlet skal vi se hvordan NRK forholdt seg til denne situasjonen, og
til medieutviklingen generelt, i årene 1993-96. Vi skal se at det i denne
perioden ble tatt en rekke beslutninger av avgjørende betydning for NRKs
konkurranseposisjon. Blant de viktigste av disse var beslutningen om å
omdanne NRK til aksjeselskap og å opprette NRK2. Den nye kanalen begynte
sine sendinger 31. august 1996.

Strukturen i dette kapitlet følger de fire industrilogikkene som er skissert
i innledningskapitlet. Først drøftes NRKs posisjon i seermarkedet, deriblant
«tapet» av yngre seere. Deretter ser jeg på økonomiske forhold, og særlig på
problemene knyttet til prisstigning på rettigheter og medarbeidere. Det tredje
punktet gjelder NRKs politiske legitimitet. NRKs nyvunne politiske oppslut-
ning ble i all hovedsak opprettholdt også i årene 1993-96; det var tydelig at
tilstedeværelsen av en mer kommersielt orientert allmennkringkaster bidro
til å sette NRKs virksomhet i et mer fordelaktig lys sett fra politikernes side.
TV2 bidro imidlertid også til å sette forsterket søkelys på noen av NRKs «såre
punkter». Dette viste seg særlig i debatten om sponsing, som var det eneste
området der NRK fikk innskrenket sin handlefrihet i årene 1993-96.

Avslutningsvis skisseres NRKs strategier for å posisjonere seg i forhold til
de medieteknologiske og medieøkonomiske utfordringene på fjernsynsmar-
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kedet. Av særlig stor betydning her var forventningene om at konkurransen
ville øke: ikke bare i form av nye kanaler, men også i form av interaktive
tilbud. NRK valgte en ekspansiv linje i forhold til disse utfordringene, og den
interne diskusjonen ble mot midten av 1990-tallet i økende grad preget av
snakk om internett, konglomerattendenser og nye former for interaktivitet.
De nye mulighetene på fjernsynsmarkedet gjorde det imidlertid nødvendig
for NRK, som for andre kringkastingsinstitusjoner, å trekke opp grenser
mellom det som skulle være institusjonens hovedaktiviteter, og det som lå
utenfor mandatet som allmennkringkaster. Som vi skal se, valgte NRK i
økende grad å understreke programvirksomheten som en kjerneaktivitet i
denne perioden, mens distribusjonen ble definert som mindre sentral.

Tap av markedsandeler
Som vi har sett i de foregående kapitlene, styrket TV2 sin seeroppslutning
betydelig i årene 1993-1995. Dette skjedde delvis i form av økt TV-seing, men
også i form av en nedgang i den tiden som ble brukt på andre kanaler. Fra
1993 til 1995 økte den gjennomsnittlige daglige seertiden i Norge med 10
minutter. I samme periode økte TV2 sin daglige seertid med 18 minutter,
mens seertiden på NRK gikk ned med 9 minutter.39

Dette betydde tap av markedsandeler for NRKs vedkommende: Fra 1993
til 1995 reduserte NRK sin markedsandel i eget univers fra 53 % til 43 %.

Situasjonen hadde likevel flere oppmuntrende trekk sett fra NRKs syns-
vinkel. For det første beholdt NRK en stabil posisjon når det gjaldt hvor stor
andel av befolkningen som på en gjennomsnittlig dag «var innom» kanalen.
I årene 1993-96 opprettholdt NRK, med god margin, sin målsetting om at et
flertall i befolkningen hver dag skulle finne et eller annet de ønsket å se på
NRK.40

For det andre beholdt NRK en dominerende posisjon på sentral kveldstid.
TV2 vant markedsandeler på å sende når NRK hadde svart skjerm (morgen,
dag, sein kveld), men i timene mellom 19.00 og 23.00 hadde NRK fortsatt over
50 % markedsandel i 1995. NRK hadde også betydelig høyere seeropp-
slutning enn TV2 i helgene.41 Sammen med nyheter42 og store sportssendinger
var det helgeunderholdningen som dro inn de virkelig høye seertallene til
NRK.

En tredje tendens var at NRK sto relativt sterkere i de områdene der folk også
kunne ta inn TVNorge og TV3, enn i de områdene der NRK bare konkurrerte
med TV2.43 NRKs egen forklaring på dette var at NRK skilte seg mer ut i de
områdene der flere kanaler konkurrerte. Dette reflekterer imidlertid også TV2s
historiske problem med å være «sist ankomne kanal». Det er naturligvis
vanskeligere å innarbeide seg der folk allerede har mange tilbud.
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NRK opprettholdt altså en sterk posisjon på mange områder, på tross av et
allment tap av markedsandeler. På ett område ble imidlertid tapet av seere
oppfattet som særlig bekymringsverdig. Utover på 1990-tallet opplevde NRK
økende problemer med å trekke eldre barn og ungdommer til sitt programtilbud.

Tap av ungdomsseere
Dette problemet var ikke nytt. Som nevnt i kapittel 3 ble det allerede i den tidlige
konkurransefasen klart at yngre seere var de første som falt fra når de fikk adgang
til nye kanaler. Denne tendensen forsterket seg etter at TV2 ble etablert. Mens
NRKs barne-TV fortsatt sto sterkt blant mindre barn, opplevde kanalen økende
frafall blant barn og ungdom fra 9 år og oppover. I løpet av 1994 passerte TV2,
som vi har sett, NRK som den største kanalen blant tenåringer i aldersgruppen
12-19 år, og i 1995 ble TV2 størst blant seere opp til 34 år.

Flere opinionsundersøkelser støttet inntrykket av at det var TV2 (og TV3)
som var de foretrukne kanalene blant ungdom.44 Et særlig problem for NRK
var at ungdom så lite på NRK-program spesielt rettet mot denne aldersgrup-
pen, men isteden valgte utenlandske serier, først og fremst på TV2. Denne
tendensen fikk et særlig tydelig uttrykk våren 1995 da NRKs ungdoms-
program U var plassert på samme tid som X-files på TV2. Mens X-files hadde
en markedsandel på 16 % blant ungdom 12-20 år, hadde U  kun 6 %, og bare
3 % i sin målgruppe på 16-20 år. Blant pensjonister hadde derimot U høy
oppslutning, i tråd med det som var det allmenne mønsteret for NRKs
programvirksomhet (Dagbladet 27.3.95).

Tapet av ungdomsseere var tema for mye diskusjon innad i NRK. Diskusjonen
gikk på hvorvidt ungdommen ville «forbli» på andre kanaler eller «vende tilbake»
til NRK når de ble voksne. Fjernsynsdirektør Kent Nilssen uttalte for eksempel
til VG 28.1.93 at fjernsynsledelsen tok problemet med tap av ungdomseere
alvorlig, men at han trodde ungdommen ville vende tilbake til NRK etter
ungdomstida. Seerundersøkelser hadde vist at ungdommen var blant de mest
selektive og minst kanal-lojale av alle grupper, og på dette området fantes det
få historiske paralleller som kunne si hvordan situasjonen ville utvikle seg.

Etter hvert som seeroppslutningen blant ungdom fortsatte å synke, kan
man imidlertid spore en mer offensiv holdning i NRK på dette området. Mot
midten av 1990-tallet fortonte det å «vinne tilbake ungdommen» seg som en
helt overordnet målsetting for NRK. Dette kan man ikke minst lese ut av NRKs
egne dokumenter. Årsmeldingen til barne- og ungdomsavdelingen for 1994
innledes for eksempel slik:

Barne-TV har fremdeles en solid posisjon, både hos foreldre og barn.
Men idag taper NRK seere når barna kommer opp i skolealderen. Da
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begynner interessen for andre kanaler å våkne for alvor ... Avdelingen
har som overordnet målsetting å vinne tilbake de seerne som NRK har
tapt til andre kanaler (Tall og fakta 1994: 66).

Som vi skal se i del II, tok NRK blant annet i bruk ettermiddagen til ung-
domssendinger for å nå dette målet. Andre deler av programtilbudet ble også
lagt om for å appellere til yngre målgrupper. I tillegg til dette kom natur-
ligvis etableringen av NRK2 (se under), som ifølge NRK Nyhetsbrev 1/95
skulle brukes til å «vinne mellombarna, ungdom og de unge voksne tilbake
til NRK».

Et slående trekk ved de utsagnene som presenteres over er hvordan
konkurransesituasjonens retorikk hadde kommet til å prege NRKs omtale av
egen virksomhet. Uttrykk som å «vinne tilbake seere» og «slå tilbake mot
konkurrentene» går igjen i dokumenter og programformuleringer. Andre
målsettinger var naturligvis også framme i denne perioden. I historisk
perspektiv er det likevel interessant å merke seg hvordan seermålingenes
begreper om gevinst og tap i løpet av få år hadde innarbeidet seg som
selvfølgelige og vesentlige suksesskriterier i NRK.

NRK oppfylte sine seertallsmål de første årene med konkurranse. I 1996
begynte imidlertid TV2 å nærme seg NRKs nivå, og utfordret dermed NRKs
målsetting om å være den største kanalen. NRK videreførte like fullt denne
målsettingen i sitt nye strategidokument som kom i 1996. Med etableringen
av NRK2 i 1996 satte NRK også opp et nytt ambisiøst mål, nemlig at de to
kanalene sammenlagt skulle ha en markedsandel på 50 % (NRK Nyhetsbrev
6/96).

Prispress som følge av konkurranse
Økte utgifter er en av de største utfordringene fjernsynskanalene møter i
konkurransesituasjonen. Som tidligere nevnt førte konkurransen allerede på
1980-tallet til at NRK måtte betale mer for rettigheter, tjenester og medarbei-
dere. Denne situasjonen forverret seg utover på 1990-tallet.

Den største prisøkningen gjaldt sportsrettigheter. For å unngå at TV2
skulle overby NRK på dette området, sikret NRK seg rettighetene til de vik-
tigste nasjonale og internasjonale begivenhetene før TV2 ble etablert (NRK
1991-93:7). Etter hvert som eksisterende avtaler løp ut i 1993 og 1994, ble
imidlertid situasjonen mer preget av konkurranse. Høsten 1994 sikret blant
annet TV2 seg rettighetene til EM-sluttspillet i håndball for kvinner, og i 1995
kjøpte TV2 rettighetene til engelske ligakamper (de kampene NRK hadde
sendt under vignetten Tippekampen fra 1969). I flere tilfeller ble prisene på
populære begivenheter drevet opp gjennom en gjensidig overbudspolitikk,
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både nasjonalt og internasjonalt. NRK anslo for eksempel prisutviklingen på
utenlandske sportsavtaler fra 1992-1993 til å være på nær 100 % (NRK 1993-
95: 73).

Den samme situasjonen gjorde seg i en viss grad gjeldende når det gjaldt
fiksjonsinnkjøp, og særlig innkjøp av populære spillefilmer. Helt siden 1980-
tallet har prisutviklingen på populære filmer vært blant elementene som har
vært regnet som spesielt kostnadsdrivende for NRK. Også på dette området
gjorde NRK store forhåndsinnkjøp; NRK kjøpte blant annet inn 70 norske
spillefilmer (av totalt produsert 140) før TV2 begynte sine sendinger (intervju
med Christian Boe Astrup, ansvarlig for dramainnkjøp i NRK, 23.9.93).45 Som
vi skal i del II, holdt NRK og TV2 en noe ulik profil når det gjaldt fiksjon, og
unngikk dermed den overbudspolitikken som har preget allmennkanaler i
andre land på dette området.46 Utviklingen på det internasjonale fjernsyns-
markedet førte likevel til prisstigning. På begynnelsen av 1990-tallet ble flere
av de store amerikanske programleverandørene kjøpt opp av internasjonale
mediekonglomerater som presset kanalene til å kjøpe større volum for
høyere priser. Dette var mulig på grunn av økt etterspørsel, særlig fra betal-
TV-kanaler og videomarkedet.

En tredje faktor som drev opp kostnadene var prisutviklingen på faste
avtaler: nyhets- og bildebyråer, bruk av musikk og honorar til norske
kunstnere. I perioden som diskuteres her forsøkte NRK å redusere sine
forpliktelser på disse områdene, blant annet ved å kvitte seg med utgiftene
til symfoniorkestrene og ved å nedlegge sitt barnekor. NRK har også redusert
honorarene til musikere som opptrådte i underholdningsprogram. Norsk
musikerforbund klaget i 1995 på at NRK fulgte i sporene fra TV2 og benyttet
seg av færre kunstnere som fikk mindre betalt enn tidligere (Aftenposten
10.11.95). På dette området er det imidlertid viktig å understreke at det først
og fremst var TV2, og andre private kanaler, som presset kunstnerhonorarene
nedover, mens NRK betalte tarifflønn.

Disse tre faktorene var de viktigste for å drive opp kostnadene. NRK anslo
selv at prisøkningen på sportsrettigheter, film- og programinnkjøp, og
nyhetsbyrå, sammen ville ligge på ca. 75 % fra 1995 til 1996 (NRK 1994-96:
62).

I tillegg til de tre faktorene som er diskutert så langt, kom også en fjerde
faktor, nemlig prisen på medarbeidere. Jeg har tidligere vist at NRK holdt seg
konkurransedyktig når det gjaldt å beholde sine medarbeidere i denne
perioden, men lønnsnivået gjorde det like fullt vanskelig å rekruttere folk fra
dagsavisene og andre deler av privat sektor (intervju med Bente Sabel i Norsk
Journalistlag, 5.10.93). I tillegg til dette kom reaksjonen fra andre arbeidstaker-
grupper i kjølvannet av streiken i 1993. Ved oppgjøret i 1993 fikk nyhets-
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journalistene og journalister ansatt ved distriktskontorene et hopp som blant
annet gjorde at NRK-journalistene ble lønnsledende i distriktene (intervju med
Bente Sabel 5.10.93, se også kapittel 4). I 1994 var lønnsnivået for journalistene
omtrent det samme i NRK og TV2 (NRK 1994-96:21). Blant de gruppene som
ikke hadde fått de store tilleggene i 1993, var imidlertid irritasjonen stor, og i
1994 kom det til ny konflikt. Denne gang var det de øvrige fagforeningene som
streiket, og deres mål var å utjevne de forskjellene som var lagt gjennom 1993-
oppgjøret. Streiken varte i sju dager med stans i alle sendinger fra NRK. I
skyggen av det kommende fotball-VM (med norsk deltakelse) ble det inngått
avtale om at alle grupper skulle få halvparten av det tillegget som utvalgte
grupper hadde fått i 1993 (Klassekampen 20.6.94, VG 19.6.94).

Det var altså ikke uten videre lett å få til den differensieringen av
lønningene som NRK-ledelsen ville ha. Og 1994-oppgjøret hadde ikke bare
sin pris i form av faktiske utgifter, men også i form av politisk kritikk.
Politikere i Høyre og Fremskrittspartiet reagerte på at NRK-ansatte fikk mer
enn vanlige lønnstakere, og seinere sluttet også kulturminister Åse Kleveland
seg til kritikken (Aftenposten 16.9.94). I mediemeldingen for 1994 kom
departementet med en klar advarsel til NRK mot å tillate høyere lønnsvekst
enn ellers i offentlig sektor:

Departementet vil streke under at uforsvarleg kostbare lønsoppgjer er
eigna til å undergrave framtidige ønske om auke i lisensen frå NRK si
side (St. meld. 18 1995-96: 10).

«NRK overøses av kjærlighet»
Den kritikken som her kom fram, var imidlertid ikke uttrykk for noen
omfattende eller prinsipiell motstand mot NRK. Tvert imot var det slik at NRK,
i de regulære debattene om lisensens størrelse, i hovedsak fikk opprettholdt
sitt inntektsnivå fra år til år. NRK fikk blant annet kompensert bortfallet av
særavgiften47 i 1994 med en stor økning av lisensavgiften, og samme år fikk
også NRK, nok en gang, påslag for å kunne bygge ut regionale nyhetsendinger.

Alt dette gjorde at NRK kom relativt godt ut økonomisk, på tross av den
sterke prisøkningen på enkelte områder. Dette gjelder særlig om vi sammen-
likner med allmennkringkastere i andre land. I BBC ble flere tusen medarbei-
dere oppsagt gjennom første halvdel av 1990-tallet; bare i 1994 ble 1500 årsverk
rasjonalisert bort. Også i Sverige og Danmark kom det til oppsigelser og
innsparinger i form av flere hundre årsverk i de lisensfinansierte kanalene.48

NRK satte i verk ordninger med frivillig førtidspensjonering i denne perioden,
men unngikk helt masseoppsigelser av den typen som etter hvert ble vanlig
i andre land. Om NRK hadde problemer med å holde seeroppslutningen oppe
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og holde utgiftene nede, kunne institusjonen fortsatt innkassere stabile
lisensinntekter og bred støtte fra det politiske system.

Denne støtten kom ikke minst til uttrykk i en positiv og rosende omtale
av NRK i de årlige mediemeldingene. Spesielt etter OL på Lillehammer i 1994
var det flust med godord til NRK (se kapittel 9). Det var tydelig at NRK var
den allmennkringkasteren som var kommet best ut av konkurransen om
politisk legitimitet. Dette gjaldt ikke bare det tradisjonelt NRK-vennlige
regjeringspartiet. Lovord kom også fra annet hold. I debatten om NRK2
karakteriserte for eksempel Høyres Hallgrim Berg NRK som «ei spenstig
mediebedrift» som svært ofte sto «som ein garantist for kvalitet og sømd», mens
Arne Haukvik fra Senterpartiet sa at NRK var «ein solid institusjon som gjer
ein god jobb» (St. tid. 1995-96: 1827-43).

Innbakt i disse tillitserklæringene lå imidlertid en oppfølging av tidligere
advarsler til NRK om at institusjonen ikke skulle nærme seg sine konkurren-
ter. Våren 1994 ble det igjen understreket at NRK var «den viktigaste
kringkastingsinstitusjonen» og at det med dette fulgte med «ei særskild plikt
til å produsere kvalitetsprogram». Det ble også understreket at NRK hadde «ei
spesiell oppgåve som nasjonal kulturberar, med ansvaret for tradisjonelle
allmennkringkastaroppgåver som norsk dramaproduksjon, musikkproduk-
sjonar og variert programproduksjon for barn og unge og ulike minoritets-
grupper» (St. meld. 42 1993-94: 11).

I dette lå det likevel ikke noe signal om at NRK bare skulle sende nyheter,
kultur og opplysningsprogram. Det ble flere ganger presisert at det ikke var
slik at NRK skulle holde seg til det «smale» mens de kommersielle kanalene
skulle få enerett på å sende program med høyt seerpotensiale. Som det sies
i mediemeldinga som kom i 1993: «Det er heilt klart at det samla tilbodet frå
NRK må ha ein allmenn appell» (St. meld. 32 1992-93: 132).

De signalene som kom fra politisk hold, ble dermed klarere i denne
perioden. NRK skulle sende program med bred appell og opprettholde en
solid posisjon i seermarkedet, men samtidig legge vekt på en del program-
typer som de reklamefinansierte kanalene ikke sendte. Dersom myndighe-
tene var fornøyd med NRKs balansegang på dette området, kunne de regne
med bred politisk oppslutning og støtte. Og ikke bare støtte, i 1996 gikk
kulturminister Åse Kleveland så langt som til å hevde at «NRK overøses av
kjærlighet fra alle kanter» (Bilag til Tidssignalet 4/96). I proposisjonen som
foreslår å gjøre NRK til aksjeselskap sies det mer formelt på denne måten:

Erfaringer fra utlandet og fra TV2s virksomhet så langt, tilsier at reklame-
finansierte allmennkringkastingskanaler aldri vil gi den bredde og kvalitet
i programtilbudet som lisensfinansierte kanaler (Ot. prp. 69 1994-95: 1).
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Den holdningen som kom til syne over, hadde bred tilslutning politisk.
Bare Fremskrittspartiet (og utbryterpartiet Fridemokratene) markerte i denne
perioden prinsipiell motstand mot NRK og lisensfinansieringen. Roy Wetterstad,
Fridemokratenes representant i kulturkomiteen, formulerte sitt standpunkt
slik i 1995:

Dette medlem mener at en lisensfinansiert statlig koloss som NRK ikke
hører hjemme i et moderne demokrati. Det er urimelig at alle skal være
pålagt å betale en egen avgift til NRK, enten de vil benytte seg av deres
programtilbud eller ikke. Dette medlem er imot at staten skal eie og drive
sitt eget kringkastingsselskap og går derfor primært inn for at NRK skal
selges ut til private (Innst. S. 190 1994-95).

Den motstanden mot lisensfinansieringen som her kommer til uttrykk, fant
sporadisk gjenklang utenfor det politiske miljø. Redaktør av fagbladet Journa-
listen, Jan Otto Hauge, skrev i februar 1994 et innlegg mot lisensfinansieringen,
og en kort debatt fulgte i innleggets kjølvann.49 Med regelmessige mellomrom
dukket det også opp leserbrev mot NRK-lisensen i avisene, særlig i forbindelse
med streik og konflikter i NRK.50 I de fleste tilfeller begrenset imidlertid
opposisjonen seg til krav om redusert lisens. På tross av at antall tyvtittere, etter
NRKs eget anslag, var blant de høyeste i Europa (se under), var det altså få tegn
til prinsipiell motstand mot lisensfinansieringen i perioden som diskuteres her.

Konflikter om sponsing
På ett område møtte imidlertid NRK liten forståelse og stor politisk motstand,
nemlig når det gjaldt institusjonens bruk av sponsormidler. På dette området
opplevde NRK en klar konflikt mellom hensynet til å øke sitt inntekts-
grunnlag og bestrebelsene på å opprettholde sin politiske legitimitet.

Som vi har sett, ble det allerede i årene før TV2s etablering rettet sterk
kritikk mot NRKs sponsepraksis på prinsipielt og politisk grunnlag. Argu-
mentet var at sponsing var å sammenlikne med tekstreklame og en
finansieringsform som var prinsipielt uheldig for en allmennkringkaster. Med
TV2s etablering kom imidlertid et nytt argument inn i debatten, nemlig det
at NRK spiste av sponsormidler som egentlig var forbeholdt de kommersielle.
For TV2 og de andre reklamefinansierte kanalene åpnet sponsingen for
ytterligere reklameinntekter utover det det var plass til i de lovbestemte
reklameblokkene. TV2 protesterte dermed fra første stund mot konkurransen
fra NRK på dette området.51

Etter hvert smeltet de to argumentene sammen til en generell kritikk av
NRKs sponsorvirksomhet, og i 1994 la Kulturdepartementet fram et forslag
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om at sponsingen skulle begrenses oppad til 1 % av NRKs samlede inntekter
(St. meld. 42 1993-94). Forslaget innebar videre at maksimalt halvparten av
sponsormidlene skulle kunne komme fra næringslivet. Et annet viktig punkt
var at også indirekte sponsing av ulike slag skulle regnes med og rapporteres:
sponsorbidrag kanalisert via eksterne produksjonsselskap som hadde visnings-
avtale med NRK, direkte og indirekte tilskudd i form av varer og tjenester, og
andre ytelser som gjorde at NRK fikk lavere utgifter (se også Tidssignalet
20.5.94).

Departementets forslag fikk bred støtte i kulturkomiteen. NRK reagerte
imidlertid sterkt mot forslaget, og særlig mot plikten til å innrapportere den
indirekte sponsingen. Einar Førde hevdet i denne sammenheng at komi-
teen la opp til et «stortingsregjereri» som var uakseptabelt for en fri insti-
tusjon i en konkurransesituasjon (NRK Nyhetsbrev 5/95). Argumenter som
dette bidro imidlertid bare til å forsterke motstanden mot sponsing, og
forslaget ble vedtatt med stort flertall. NRK markerte imidlertid sin fortsatte
motstand mot vedtaket ved ikke å legge ved noen liste over indirekte
sponsorinntekter da regnskapet ble lagt fram våren 1995 (NRKs årsberet-
ning for 1995).

Et interessant trekk ved den politiske debatten som er referert her, var at
den bare dreide seg om NRKs bruk av sponsormidler. På tross av at debatten
i høy grad dreide seg om sponsing som et kulturpolitisk problem, gikk TV2
og de andre reklamefinansierte kanalene fri. Dette illustrerer det innledende
poenget om at det er forventet at en reklamefinansiert allmennkanal skal
være kommersiell i sitt vesen, mens det er vanskeligere å legitimere at en
lisensfinansiert kanal opererer på kommersielle markeder.

Debatten om sponsing viste klart at det var politisk vilje til å stoppe NRK
fra å bevege seg for langt inn i det kommersielle doméne, og gir dermed et
interessant forvarsel om hva NRK kan vente seg hvis de ikke makter å sikre
politisk oppslutning om sine framtidige medieøkonomiske strategier (se
under). Når det gjaldt sponsing, var det klart at NRK-ledelsens (til tider
arrogante) avvisning av hele problematikken, bare bidro til å provosere fram
økt vilje til å begrense NRKs muligheter på dette området.

Et annet interessant trekk ved sponsedebatten var at den indikerte
framveksten av en ny pragmatisk allianse i norsk mediepolitikk. Dette var en
allianse mellom kulturinteresser som var skeptiske til kommersialiseringen
av NRK og økonomiske interesser (les: nye kanaler) som ønsket å beskytte sitt
eget inntektsgrunnlag. I sponsedebatten var det Sosialistisk Venstreparti som
sammen med kulturinteressene og TV2 gikk sterkest inn for å begrense NRKs
sponsorinntekter. SV stemte konsekvent for strammere «sponsekvoter» for
NRK enn det de andre partiene gjorde.
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Nye utfordringer
I framstillingen så langt har vi sett på NRKs situasjon i forhold til de tre store
utfordringene på fjernsynsmarkedet: å beholde en stabil seeroppslutning, å
sikre sitt inntektsgrunnlag, og å opprettholde institusjonens legitimitet og
troverdighet. I siste halvdelen av kapitlet skal vi trekke sammen alle disse
faktorene og se på hvordan NRK forholdt seg til de teknologiske og øko-
nomiske endringene som var forventet innen mediesektoren. Jeg tenker her
særlig på forventningen om økt konkurranse fra nye kanaler og interaktive
tilbud, og problemene med å sikre programretter mv. i et marked preget av
nasjonale og internasjonale mediekonglomerater.

Tre tiltak skiller seg ut når vi ser på NRKs forhold til disse utfordringene
i årene 1993-96. For det første valgte NRK en ekspansiv strategi når det gjaldt
nyetableringer. På tross av at inntektsgrunnlaget bare økte i begrenset grad,
etablerte NRK en rekke nye radio- og TV-tilbud, enten permanent eller på
forsøksbasis. Dette gjaldt blant annet radiostasjonene P3, Alltid klassisk og
Alltid nyheter (fra 1997), samt regionale fjernsynssendinger og NRK2.

Det andre hovedleddet i NRKs strategi var å arbeide for større selvstendig-
het i forhold til det politiske system. I 1995 ba NRK om å bli omgjort til
aksjeselskap – både for å kunne ta raskere beslutninger og for å kunne inngå
allianser med mer utpreget kommersielle virksomheter. Her fulgte NRK i
sporene fra andre konkurranseutsatte bedrifter som Telenor og Statoil.
Begrunnelsen var i alle tilfeller den samme: statsinstitusjonene måtte ha en
høy grad av fleksibilitet og frihet til å konkurrere.

Den ekspansive strategien preget også NRKs forhold til de nye teknolo-
giske mulighetene på fjernsynsmarkedet. NRK var, i perioden som diskuteres
her, opptatt av å markere seg som en framtidsorientert og teknologisk avan-
sert aktør som raskt tok nye muligheter i bruk.

Alt i alt var det interessant for utenforstående å følge NRKs strategiutvikling
i denne perioden. Kringkastingssjef Einar Førde benyttet enhver (offentlig)
anledning til å «tenke høyt» om NRKs behov for handlefrihet i den nye
mediesituasjonen, og kringkastingssjefen selv ble tilskrevet mye av ansvaret
for NRKs strategiske utvikling.52 Her er det likevel viktig å understreke at de
valgene som NRK foretok i denne perioden hadde mye til felles med de
valgene som ble gjort av andre kringkastingsselskap. Som hovedregel valgte
allmennkringkasterne en ekspansiv strategi overfor de nye utfordringene.

Dette reiste imidlertid i alle land viktige spørsmål om hva som skulle være
kjerneområdet for den lisensfinansierte allmennkringkastingen, og hvorvidt
lisensfinansieringen i seg selv ville overleve. Som vi har sett i debatten om
sponsing over, var dette det et problematisk felt for NRK å bevege seg inn
i. For hver ny tjeneste NRK etablerte, risikerte de å møte både politisk
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motstand mot at NRK skulle bli for kommersielt  og økonomisk motstand mot
at NRK – med sin ubestridelige markedsstyrke – skulle kunne utkonkurrere
private virksomheter.

NRKs eget svar på dette var å framheve programvirksomheten som
institusjonens kjerneområde. Som vi skal se, er det imidlertid flere gråsoner
i forlengelsen av en strategi som dette. Hva er egentlig programvirksomhet
og hvilke aktiviteter hører naturlig sammen med denne?

NRK2: organisering og programplaner
Etableringen av den nye fjernsynskanalen NRK2 er kanskje det tiltaket som
klarest faller innenfor begrepet programvirksomhet. Tanken om en ny
fjernsynskanal i NRK hadde vært framme med jevne mellomrom; som vi har
sett, argumenterte NRK gjennom hele 1980-tallet for at de burde få etablere
TV2. Slik gikk det imidlertid ikke og TV2 ble etablert som en frittstående
kanal. I etterkant av dette signaliserte imidlertid NRK at de fortsatt var interes-
sert i å ha et tokanalsystem (se for eksempel NRK 1990-92).

Gjennomgangstonen i denne fasen var at den nye kanalen skulle være en
«avlastningskanal». På et kringkastingsrådsmøtet 24.9.92 uttalte for eksempel
Einar Førde at NRK ikke hadde behov for en ny fulldekkende fjernsynskanal
av typen TV2 i Sverige, men at det fra tid til annen var behov for en kanal
der man kunne sende store flater til spesielt interesserte innen sport, kultur
og politikk (Tidssignalet 19/92).

En slik «avlastningskanal» var ingen vanlig modell noe sted i verden, og da
planene nærmet seg sin realisering, var da også avlastningspreget forsvunnet.
At planene skulle bli realisert så raskt som de gjorde, kom imidlertid som en
overraskelse på NRK. Det faktiske initiativet kom verken fra departementet
eller NRK, men fra et flertall i Stortinget, som under budsjettdebatten høsten
1994 ble enige om at NRK burde få etablere en ny kanal (St. prp. 1 1994-95).
Dette er nok et eksempel på at den politiske oppslutningen om NRK var høy,
særlig i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, som sto bak
forslaget.

I NRK ble imidlertid mange overrasket over utspillet. Kent Nilssen uttalte
til Tidssignalet 23/94 at når NRK hadde signalisert et ønske om en ny kanal,
hadde dette først og fremst vært som et ledd i en langsiktig strategi. Det var
helt uventet at politikerne skulle be om en konkretisering på daværende
tidspunkt. NRK lot seg imidlertid ikke be to ganger, og i mars 1995 ble det
lagt fram planer for ny fjernsynskanal med seks timers daglig sendetid og
50 % norskandel.

Profilen for den nye kanalen skulle være «ung & tung». Dette innebar at
NRK2 skulle ha en mer markert ungdomsprofil i noen sendeflater, men
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samtidig «avlaste moderkanalen ved å gi plass til undervisning, smal kultur,
lengre dokumentarer og repriser på sentral sendetid». Kanalen skulle utnytte
sportsavtaler bedre enn dagens ene kanal tillot, og gi plass for lengre
nyhetsprogram når det var naturlig. NRK2 skulle også gjøre det mulig å
utnytte reprisemuligheter og arkivstoff bedre enn den ene kanalen tillot. Ikke
minst skulle NRK2 preges av motprogrammering: NRK2 skulle til enhver tid
ha «den motsatte profil» av NRK1. Det var også en forutsetning at moderkanal-
ens tilbud ikke skulle bli forringet eller vesentlig endret.53

På samme måte som TV2-konstruksjonen bar preg av mediedebatten på
1980-tallet, ble NRK2-konstruksjonen preget av 1990-tallets hovedutfordringer
for NRK. NRK2 skulle – i en og samme pakke – gi økt seeroppslutning, bedre
ressursutnyttelse og økt legitimitet. Når det gjaldt seeroppslutning, var målet
en markedsandel på 5 %, men først og fremst en økt oppslutning blant yngre
seere. Når det gjaldt den politiske legitimiteten, skulle NRK2 brukes til å
signalisere at NRK virkelig var en annerledeskanal, og at NRK var villig til å
prioritere mer krevende og spesialiserte programtyper i beste sendetid (mer
om dette i del II).

Konflikter om NRK2
Ikke alle var imidlertid like begeistret for tanken om en ny fjernsynskanal.
Innad i NRK sto to syn mot hverandre i diskusjonen om NRK2. På den ene
siden sto dem som ville prioritere å bygge ut den eksisterende kanalen
framfor å ekspandere. Kalle Fürst, leder av barne- og ungdomsavdelingen og
den eneste i fjernsynsledelsen som var motstander av NRK2, uttrykte dette
synet slik i desember 1995:

Det har spredt seg en stemning om at vi må ekspandere – alt annet er
bakstreversk. Selv hadde jeg foretrukket at vi hadde styrket den eksiste-
rende kanalen. Det er fortsatt kjempehuller i NRKs sendeskjema, og vi
burde brukt pengene til å tette hullene fremfor å bygge opp NRK2. Det
er grenser for hvor mange kanaler det er marked for i et land med fire
millioner innbyggere. England har fire kanaler og nesten seksti millio-
ner innbyggere, men i Norge skal vi ha fem kanaler på fire millioner
mennesker.

Fürst uttrykker også usikkerhet om NRK2 ville kunne leve opp til sine
målsettinger:

Jeg er også skeptisk til ressursgrunnlaget. Det er usikkert hvor mye vi kan
spare på rasjonalisering, og stor usikkerhet om hvor mange tyvtittere
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som egentlig finnes der ute. Vi har en overgang til digitalteknikk som
kommer til å koste mye i årene framover. Jeg tror heller ikke at vi med
NRK2 kommer til å få så mange nye seere til NRK – kanskje vi bare
kommer til å flytte seere over fra NRK1. Det nytter ikke å sammenligne
etableringen av NRK2 med TV2. TV2 var en etterlengtet kanal, som fylte
ett behov. Men hvem har behov for flere kanaler i dag? (intervju
21.12.95)

Dette synet kom imidlertid i mindretall i forhold til dem som var begeistret
for de nye mulighetene som åpnet seg. Egil Eikvil, leder av undervisnings-
redaksjonen, representerer dette perspektivet når han sier:

NRK2 er et veiskille for hele organisasjonen. Jeg har lenge ment at det
er akkurat dette vi trenger. Hovedproblemet i NRK er sendetid, og NRK2
gir mer sendetid til alt. Det blir press på bemanning og økonomi, og det
er helt opplagt et problem, men organisasjonen har flere ganger vist at
den kan hente ut mer når det gjelder. NRK2 vil virke fornyende på hele
NRK (intervju 30.11.95).

Spørsmålet om Norge trengte en ny fjernsynskanal og hvorvidt NRK2 ville
kunne bidra til å vitalisere «modermiljøet», gikk også igjen i den offentlige
debatten om NRK2. Ikke overraskende var det imidlertid distribusjonen og
finansieringen av den nye kanalen som var de mest kontroversielle spørs-
målene når Stortinget skulle ta stilling til saken.

Spørsmål om distribusjonen har alltid stått sentralt når det gjelder opp-
rettelsen av nye kanaler i Norge. NRK ble i sin tid opprettet med det hovedmål
å gjøre radioen landsdekkende, og har opp gjennom årene hatt universell
dekning som en av sine absolutte hovedprioriteter. NRK-fjernsynet hadde i
1991 en distribusjon på 99,7 %, betydelig mer enn den nylig vedtatte kon-
kurrenten TV2 var forpliktet til å bygge ut. Universell dekning har også spilt
en viktig rolle i NRKs markedsføring av egen virksomhet. Gjennom hele
1980-tallet understreket NRK at universell dekning var helt sentralt kjenne-
tegn når det gjaldt skillet mellom allmennkringkasting og kommersiell
fjernsynsdrift (se f.eks. NRK 1982, NRK 1987-88, NRK 1987a,b).

NRK2 var imidlertid planlagt som en kombinasjon av jordbundet og
satellittkanal, og store befolkningsgrupper ville ikke kunne ta inn den nye
kanalen. NRKs argumentasjon var at et nytt analogt sendenett med 100 %
dekning ville være kostbart, og også relativt meningsløst i lys av den
forestående digitaliseringen av fjernsynssignalene. Isteden skulle NRK2
distribueres gjennom en kombinasjon av kabel, parabolantenner og 27 nye
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bakkesendere. Forutsetningen var at dette sammenlagt skulle dekke 80 % ved
sendestart 31.8.1996 (NRK Nyhetsbrev 12/95, 6/96).

Den begrensede distribusjonen var imidlertid et konfliktfylt spørsmål, og et
spørsmål som ble sterkt understreket av dem som var motstandere av NRK2.
Blant dem som kom med innspill og utredninger om distribusjonsspørsmålet,
var Norsk lokal-TV og TV2. Begge hevdet at NRKs planer for distribusjonen
ikke var realistiske. TV2 hevdet at NRK2 bare ville komme opp i en dekning
på 62.5 % ved sendestart (St. tid.1995-96: 1827-43, Aftenposten 14.9.96).

I ettertid skulle det vise seg at TV2s anslag traff godt i forhold til dem som
i utgangspunktet kunne ta inn den nye kanalen. På det tidspunkt NRK2 ble
vedtatt, var imidlertid den politiske konsensus at 80 % var det riktige tallet
og at dette var høy nok distribusjon. Høyre var her mer forbeholdne enn de
andre partiene, og ba departementet vurdere lavere lisens for dem som ikke
fikk inn NRK2 (Innst. S. 94 1995-96). Dette fikk på daværende tidspunkt lite
støtte, men etter at en MMI-undersøkelse noen uker etter sendestart hadde
vist at bare 63 % hadde faktisk mulighet til å ta inn kanalen, begynte
stemningen å snu. Representanter for flere partier uttrykte da at de ville
vurdere å støtte et forslag om billigere lisens for dem som bare hadde en
kanal. NRK mente på sin side at forutsetningene var oppfylt, og at 78 %
dekning kunne realiseres dersom folk var villig til å sette seg inn i de tekniske
mulighetene som forelå (Aftenposten 14.9.96, 17.9.96, 19.9.96, NRK Nyhets-
brev 9/96).

Dette peker mot det andre politiske stridsspørsmålet som gjaldt NRK2,
nemlig hvordan den nye kanalen skulle finansieres. En forutsetning for
opprettelsen av NRK2 var at dette ikke skulle belaste lisensen, men
finansieres gjennom tre andre inntektskilder. Den første av disse var salg av
NRKs sendenett til det nyopprettede selskapet Norkring, som skulle eie og
drive sendenettet for riksdekkende kringkasting i Norge på forretningsmes-
sig basis.54 For det andre var målet å få ned antallet som ikke betalte lisens.
Det var usikkert hvor stort antallet «tyvtittere» egentlig var, men NRK opererte
selv med et tall på rundt 17 % av befolkningen.55 For det tredje ønsket NRK
å utvikle nye inntektskilder (se under).

Disse forslagene skulle sørge for at NRK2 ikke behøvde å belaste lisensen.
Det var imidlertid – både internt og eksternt – stor skepsis mot at dette var
realistisk. I siste instans stemte Høyre imot NRK2 (sammen med Fremskritts-
partiet og utbryterne derfra) fordi de ikke fikk Stortinget med seg på en
garanti om at den nye kanalen ikke skulle føre til lisensøkning i årene
framover (St. tid. 1995-96: 1842-43).
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NRK blir aksjeselskap
Noen få måneder før NRK2 begynte sine sendinger, den 30.4.1996, ble NRK
omdannet til aksjeselskap. Omdanningen skjedde etter bare åtte år som
stiftelse. Dette sier noe om endringstakten i utviklingen. Før NRK ble stiftelse,
hadde institusjonen vært forvaltningsbedrift i 55 år (se kapittel 3).

Initiativet til omleggingen kom denne gang fra NRKs styre. Ifølge styret var
stiftelsesformen lite hensiktsmessig i den nye mediesituasjonen, blant annet
fordi endringer og omstillinger tok for lang tid. I debatten ble det blant annet
referert til at det hadde tatt tre år å fatte vedtak om trekanalreformen i radio,
mens private selskaper kunne opprette nye kanaler nærmest «over natta».
Styret ønsket ut fra dette at Stortingets kontroll skulle bli av mer etterfølgende
og kontrollerende art. Stortinget skulle imidlertid fortsatt fastsette lisens-
avgiftens størrelse.56

Et viktig moment ved NRKs ønske om å bli aksjeselskap var at NRK lettere
skulle kunne inngå allianser med private kanaler og andre kommersielle
virksomheter. Dette signaliserte en viktig endring både i NRKs selvforståelse
og NRKs faktiske posisjon på mediemarkedet. NRK var ikke lenger en stor
aktør på et lite (nasjonalt) marked, men en liten aktør i en verden dominert
av globale mediekonglomerater. I sitt strategidokument for 1996-2000
understrekte NRK at hensynet til å sikre programrettigheter, distribusjon,
teknologi og finansiering av nye programtilbud gjorde det nødvendig å inngå
nye allianser (:11). Målet var, som kringkastingssjef Einar Førde formulerte
det, «å bryte NRKs ensomhet» (NRK Nyhetsbrev 6/95).

A/S-forslaget var imidlertid betydelig mer kontroversielt enn forslaget om
en ny kanal. I Kulturdepartementet ble NRKs ønske om en endring i
selskapsformen knyttet opp mot den brede politiske målsettingen om å
styrke norsk allmennfjernsyn, men bare Høyre støttet Arbeiderpartiregjering-
ens forslag. I mellompartiene og SV var holdningen at NRKs problemer
kunne løses innenfor rammen av stiftelsesordningen. Disse partiene var også
kritiske til at den folkevalgte kontrollen over NRK ble redusert (Innst. O. 16
1995-96).

I debatten ble det også uttrykt frykt for at A/S-vedtaket på lengre sikt ville
åpne for en privatisering av NRK. Hans Fredrik Dahl skrev i en kommentar
i Dagbladet 19.1.95 at overgangen til aksjeselskap nærmest var «å be om»
privatiseringsinitiativer, og at NRK-styret «spilte høyt» om lisensinntekten.
Erling Folkvord fra Rød Valgallianse, som i likhet med de fleste andre partier
stemte imot forslaget, skisserte i denne sammenheng et scenario der stadig
flere deler av NRKs virksomhet ble gjort om til datterselskaper som opererte
på kommersiell basis. Disse selskapene kunne i prinsippet selges ut til private
uten at Stortinget kunne gripe inn (Ot. tid. 1995-96: 48).
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Datterselskap og nye inntektskilder
Motstanden mot A/S-vedtaket var altså til dels knyttet til NRKs ønske om å
involvere seg sterkere i kommersielle virksomheter. I vedtaket om aksjesel-
skap lå det at NRK, med samtykke fra generalforsamlingen, kunne opprette
datterselskaper «for ivaretakelse av markedsrettet virksomhet» (Ot. prp. 69
1994-95: 4). Tanken var at datterselskapene skulle organiseres som bokførings-
selskaper for å skille ut skattepliktige inntekter, og at inntektene i sin tur
skulle føres tilbake til programproduksjonen.

Tanken om å opprette slike datterselskaper var ikke ny. Et av forbildene for
NRK og andre allmennkringkastere på dette området var det britiske BBC
Enterprises (nå BBC Worldwide). Allerede i 1979 opprettet BBC et aksjeselskap
for å kjøpe og selge program, og i 1986 ble BBC Enterprises etablert. Formålet
med selskapet var å utnytte BBCs fordeler på verdensmarkedet og å øke
inntektene fra ekstern forretningsvirksomhet. Gradvis vokste virksomheten til
å omfatte en lang rekke spin-off-produkter og -tjenester: program- og arkivsalg;
sportsutstyr og klær; leketøy og husholdningsutstyr; bøker, ukeblader og
spesialmagasiner; opplæringsprogram, kassetter, CDer og CD-rom osv.

På 1980-tallet sto BBC Enterprises for noen få prosent av inntektene til
BBC, men målsettingen var hele tiden at dette skulle øke. I regnskapsåret
1991/92 var fortjenesten fra de ulike virksomhetene kommet opp over 700
millioner kroner (BBC 1992). På tross av den høye inntjeningen, var imidler-
tid BBC Enterprises fra første stund et kontroversielt tiltak. Etableringen av et
kommersielt selskap i en ikke-kommersiell allmennkringkaster reiste spørs-
mål både om en eventuell kommersialisering av BBC, og om det lisens-
finansierte BBC skulle kunne bruke sin markedsmessige styrke til å utkon-
kurrere andre bedrifter. Dette er argumenter som vi kan kjenne igjen fra
debatten om sponsing i NRK.

BBC, med sin sterke posisjon som programeksportør, hadde naturligvis
helt andre muligheter enn NRK på dette området. Men også NRK og andre
allmennkringkastere satt med verdier som potensielt kunne realiseres kom-
mersielt. For NRK pekte flere typer virksomhet seg ut når det gjaldt å bevege
seg inn i nye markeder:

Dette var for det første å frigjøre verdier i bygninger, tomter og sende-
tekniske anlegg. Salget av sendenettet til Telenor var et første skritt i denne
retningen, og det nye selskapet Norkring (opprettet fra 1.7.96) ble NRKs
første datterselskap. Salget av sendenettet var samtidig et ledd i NRKs strategi,
for i sterkere grad å prioritere programvirksomheten framfor distribusjon.

Her inngikk også potensielle inntekter fra salg og utleie av lokaler, tjenester
og utstyr. I september 1995 inngikk for eksempel NRK en avtale med TV2 om
utleie av studio og produksjonskapasitet ved regionssentralen på Minde i Bergen.
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Et tredje viktig område var salg og sekundærutnyttelse av programstoff.
NRK hadde opp gjennom årene arbeidet mye med å øke salgspotensialet for
sine program i utlandet, men dette var i 1995 fortsatt en helt marginal
inntektskilde. NRK ønsket derfor å strømlinjeforme salgsapparatet og prøve
seg på nye markeder. Én mulighet var salg av arkivmateriale til konkurren-
ter.57 En annen mulighet var sekundærsalg av program på kassett, CDer og
video. I mai 1994 ble de første kjøpevideoene med NRK-program lagt ut for
salg58, og i 1996 ble klarering for videobruk for første gang lagt inn i
engasjementsavtalene (NRK Nyhetsbrev 1/96, 6/96).

En fjerde mulighet var «merchandising» – salg av produkter i tilknytning
til program. NRK hadde allerede lang erfaring med dette, mest utpreget i
forbindelse med barneprogrammet Sesam stasjon. I følge Aftenposten 17.4.93
trakk NRK på tre år inn over ti millioner kroner i provisjon på salget av Sesam-
produkter: plater, dynetrekk, dukker, servietter mv. I ettertid er det interes-
sant at dette fikk passere i lys av at det allerede fra 1991 var forbudt for
næringsdrivende å sponse barneprogram.59 Her hadde TV-kanalene åpen-
bart funnet en nisje som myndighetene ikke ville slå ned på.

Et femte viktig område der NRK undersøkte markedsmulighetene var
innen betalingsfjernsyn. I 1995 begynte NRK og TV2 å diskutere mulighetene
for å opprette en felles betal-TV-kanal for sport, for dermed å kunne stå
sterkere i kampen om rettigheter. NRK vurderte også å leie ut NRK2s
sendenett til reklame eller betal-TV når kanalen selv ikke sendte.60

Alt i alt var altså målet å øke salget av NRKs «produkter» til publikum og
virksomheter av ulike slag: forlag, plateselskap, videobransjen, teknologi-
produsenter og andre kringkastingsselskap. I tråd med målsettingen om at NRK
skulle konsentrere seg om programvirksomheten, ble det også understreket at
NRK ikke ville opprette eller kjøpe egne forlag eller plateselskap, slik for
eksempel BBC og TV2 hadde gjort. De ville heller inngå i allianser med
produksjons- og distribusjonsselskap som hadde dette som hovedoppgave. I
dette lå det også at NRK ønsket et økt samarbeid med TV2 for «å styrke de
norske allmennkringkasternes forhold til utenlandske kanaler og for å bevare
et livskraftig norsk mediemiljø» (NRKs strategidokument 1996-2000: 11).

NRK i den digitale utviklingen
Som andre kringkastingsselskap var også NRK opptatt av de inntektsmulig-
hetene som lå i ny teknologi, og særlig i konvergeringen mellom data,
telekommunikasjon og kringkastingsteknologi. Digitaliseringen av sende-
nett og produksjonsteknologi reiste også spørsmål om hvordan en kanal som
NRK i framtiden skulle forvalte sine privilegier og sitt samfunnsmandat. For
NRK var det først og fremst muligheten til supplerende distribusjon av radio
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og TV via kabel, telefonlinjer og elektrisitetsverk som representerte den
største utfordringen. Dette ville effektivt bryte ned en type regulering av
kringkastingsmarkedet basert på et skille mellom ulike former for distribusjons-
teknologi. Mottak av kringkastingsprogram på egen PC ville også åpne for at
brukerne i større grad enn tidligere kunne bestemme når, og i hvilken form,
de ville ha nyheter og andre program.

I 1995 satte NRK i gang flere utredningsprosjekter for å vurdere de nye
mulighetene. Som et resultat av dette ble det i 1996 opprettet en sentral
redaksjon for interaktive tjenester i NRK. Formålet med NRK Interaktiv var
blant annet å utvikle NRKs internettsider med bedriftsinformasjon, program-
informasjon og nyheter. NRK deltok også i et pilotprosjekt om video-på-
bestilling (video-on-demand) i regi av Telenor. Pilotprosjektet, som begynte
i 1996, tilbød film, barneprogram, undervisning og informasjon til en utvalgt
gruppe husholdninger. I 1996 begynte også NRK å overføre Nordnytt – NRKs
regionsfjernsynsprogram for Nord-Norge – over internettet.61

På dette tidspunktet var båndbredden folk flest hadde tilgang til for smal
til at video på internett var interessant. Forsøkene ble imidlertid drevet ut fra
en tanke om at slike tjenester i framtiden kunne bli en viktig konkurrent til
NRK og at NRK også ville ha nytte av å ta de nye mulighetene i bruk. I en
rapport til kringkastingssjefen i 1995 sies det blant annet at bruk av internettet
til programvarsling, diskusjonsgrupper og bakgrunnsinformasjon, ville kunne
bidra til å styrke NRKs seeroppslutning, fornye allmennoppdraget og
formidle norsk kulturtradisjon. Videre kunne internett-tjenester som «nyheter
på bestilling» komme til å representere en betydelig inntektskilde for NRK
(Ottmar og Branderud 1995: 26).

Slik det her var formulert, hadde de nye tjenestene potensiale til å styrke
NRKs posisjon i forhold til både seeroppslutning, legitimitet og økonomi. Som
utredningen også understrekte, var imidlertid dette et område der det hersket
stor usikkerhet; de nye tjenestene representerte i første omgang betydelige
utgifter for NRK. Her er det viktig å minne om de store investeringene som
allerede lå i overgangen til digital produksjons- og distribusjonsteknologi. På
produksjonssiden var utskiftingen av utstyret allerede godt i gang på 1990-
tallet; innføringen av et digitalt redigerings- og avviklingssystem for nyheter og
sport ble blant annet fullført i 1996. På distribusjonssiden var planen at
utbyggingen av det digitale jordnettet for fjernsyn skulle begynne rundt 1997/
98, og at det analoge sendenettet skulle være skiftet ut rundt år 2010 (NRK
Nyhetsbrev 5/96, 7/96, NRK årsberetning for 1995).
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Avslutning:
«Annerledeskanal» eller «normal» mediebedrift
I årene 1993-96 skjedde det store forandringer i NRKs rammevilkår. Disse
forandringene gjorde at NRK begynte å likne mer på en ordinær (les
privateid) mediebedrift, og mindre på en nasjonal kulturinstitusjon av helt
spesiell karakter. Omdanningen av NRK til aksjeselskap var i denne
sammenheng den største og viktigste endringen. Aksjeselskapsordningen
åpnet opp for at NRK kunne starte nye tilbud og inngå i kommersiell
forretningsvirksomhet uten å konsultere folkevalgte organ. Til gjengjeld ble
aksen mellom Kulturdepartementet og NRK styrket. Kulturministeren var
«generalforsamling» for det statseide aksjeselskapet NRK.

En rekke andre tegn pekte i samme retning. I kjølvannet av streiken i 1994,
ble NRK medlem av NAVO (Norges arbeidsgiverforening for virksomheter
med offentlig tilknytning) med den begrunnelse at det var nødvendig å styrke
NRKs stilling som arbeidsgiver. NRK signaliserte også i perioden en sterk vilje
til å konkurrere både om seere, medarbeidere og rettigheter. Det var tydelig
at NRK ikke under noen omstendigheter ville finne seg i å spille annenfiolin
på TV-markedet eller å la seg presse inn i en rolle som «supplement» til de
kommersielle kanalene. NRK ville fortsatt være blant de dominerende
medieinstitusjonene i Norge, og fikk klar støtte til denne målsettingen fra
politisk hold.

På tross av disse endringene, var NRK på langt nær organisert som andre
mediebedrifter. NRK var offentlig eid og lisensfinansiert, og forvaltet store
privilegier som andre mediebedrifter ikke nøt godt av. Dette gjorde at det ble
stilt særlige krav og forventinger til NRK, og det kom skarpe reaksjoner når
disse forventningene ikke ble oppfylt. Konfliktene var særlig sterke når det
gjaldt NRKs sponsorinntekter og spørsmålet om NRK2s distribusjon, men det
ble også gitt klare politiske signaler om at NRK skulle holde et moderat
lønnsnivå og ha en programpolitikk som var annerledes enn de reklamefinan-
sierte kanalene.

Utviklingen av programpolitikken skal vi se nærmere på i del II. Her kan
vi imidlertid slå fast at kravet om at NRK skulle være en «annerledeskanal»,
samtidig som den skulle opprettholde en dominerende posisjon, stilte NRK
overfor nye utfordringer når det gjaldt de overordnede konkurranse-
logikkene:

Når det gjaldt seeroppslutningen, var det i september 1996 få tegn til at NRK
ville kunne nå sitt mål om en 50 % markedsandel for NRK1 og NRK2 til
sammen. Det må imidlertid gå noe tid før dette kan vurderes, jf. diskusjonen
om TV2 i kapittel 4 og 5. Det som likevel var klart, var at den store eks-
pansjonen i sendeflater, koblet sammen med den sterke vektleggingen av
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seertall innad i institusjonen, gjorde at mange medarbeidere opplevde
arbeidsmiljøet som mer problematisk enn tidligere.62 Situasjonen ble opplevd
som særlig vanskelig for de medarbeiderne som av ulike årsaker kom dårlig
ut i seertallskonkurransen. Som det het i en uttalelse fra NRKs Journalistlag
i 1994:

Tiltak som er satt i verk for å møte den skjerpede konkurransen har gitt
mange et fysisk dårligere arbeidsmiljø, og i tillegg får mange medarbei-
dere psykologiske og sosiale belastninger. Den sterke fokuseringen på
seer- og lyttertall er uheldig og skaper vinnere og tapere – ofte på et helt
galt grunnlag (Journalisten 21.10.94).

Når de gjaldt den politiske oppslutningen og NRKs omdømme i offentlighe-
ten, var utfordringen å dokumentere at NRK – på tross av markeds-
tilpasningen – fortsatt var en «annerledeskanal». I forbindelse med debatten
om aksjeselskap la NRK i 1995 fram et forslag til en ny og omfattende
formålsparagraf som klart skilte NRK fra andre kringkastere, og NRK
begynte også arbeidet med et «public service-regnskap» som skulle doku-
mentere hvordan NRK oppfylte sine forpliktelser som allmennkringkaster
(Lund 1994). De nye mediepolitiske alliansene som hadde utviklet seg i
forbindelse med debatten om sponsing, hadde imidlertid signalisert at NRK
kunne få problemer med å legitimere lisensen på lengre sikt, dersom
institusjonen gikk for langt inn i allianser med kommersielle virksomheter.
Den samme problemstillingen var naturligvis også aktuell i forbindelse med
utviklingen av nye interaktive tilbud. Kringkastingssjef Einar Førde uttrykte
det slik i september 1996:

Når det gjelder lisensen er den en skatt på fjernsynsapparatet. Etterhvert
blir teknologien en større trussel mot lisensen. Hvordan skal det i
fremtiden være mulig å innkreve skatt på et apparat når fjernsyn kan
tas inn på blant annet PCer? (NRK Nyhetsbrev 9/96).

Dette peker igjen på det tredje og største problemet for NRK, nemlig
økonomien. Selv med en fortsatt økning av lisensen fra år til år og en økning
i inntektene fra annet hold, var det åpenbart at NRK ville få problemer med
å finansiere sine mange nye tilbud. Den nødvendige nyrekrutteringen av
personell satte også spørsmålstegn ved om NRK på lengre sikt ville kunne
unngå oppsigelser. Økonomidirektør Jan Erik Larsen i NRK kom selv med
mange advarende kommentarer om økonomien i denne perioden. Som han
sa til NRK Nyhetsbrev 5/96:
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I de siste årene har vi spist ganske kraftig av våre likviditetsreserver for
å dekke opp for NRKs betydelige investeringsbehov. Slik kan det ikke fort-
sette. Fjernsynssatsing i distriktene, ny fjernsynskanal, kjøp av rettig-
heter og et betydelig teknologisk investeringsbehov vil blant annet legge
et så sterkt press på NRKs økonomi at vi ikke kan komme utenom kost-
nadsreduksjoner på andre områder. 1997 og 1998 vil bli spesielt
vanskelige år hvor vi vil oppleve vesentlige negative resultater.

I del I av dette arbeidet har jeg tatt for meg NRKs og TV2s markedssituasjon
og strategier fram til 1996. I neste del tar jeg for meg de to kanalenes program-
tilbud i samme periode. Jeg forlater samtidig noe av det fortellende og krono-
logiske perspektivet. I de kommende kapitler vil jeg i større grad analysere
konsekvensene av de endringene som er dokumentert.
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Konsekvenser
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Kapittel 7:

Programflatestyring og
sendeskjemalogikk

Første del av dette arbeidet tok for seg den norske fjernsynssituasjonen fra
slutten av 1980-tallet og fram til midten av 1990-tallet. Vi har sett at fjernsynet
i denne perioden fikk mer karakter av å være en industri, og mindre karakter
av å være en regulert offentlig virksomhet. I denne delen drøftes konsekven-
sene av dette for innholdet i fjernsynskanalene.

To problemstillinger står sentralt i drøftingen. Den første problemstillin-
gen gjelder sammenhengen mellom mangfold og konkurranse: Fører kon-
kurranse til større eller mindre bredde i programtilbudet, definert som et
større eller mindre utvalg av programtyper i den tiden folk flest har mulighet
til å se fjernsyn? Det andre spørsmålet gjelder forskjeller og likheter mellom
ulike fjernsynskanaler. Bidrar konkurransesituasjonen til at forskjellene
mellom ulike kanaler viskes ut og at det ikke lenger spiller noen rolle hvordan
den enkelte kanal organiseres og finansieres? Eller gjør konkurransen det
mulig for den enkelte kanal å profilere seg nettopp ved å være forskjellig fra
andre kanaler?

Disse problemstillingene knytter an til den allmenne debatten om
fjernsynsutviklingen. I utgangspunktet står to syn mot hverandre i denne
debatten. På den ene siden har vi dem som mener at fjernsynet, som de fleste
andre medier, i størst mulig grad bør reguleres av markedsmekanismene.
Konkurranse er, i et slikt perspektiv, en god ting; den tvinger fjernsynskanal-
ene til å ta hensyn til ønsker og behov hos et bredt spekter av målgrupper,
og ikke bare hos en politisk eller kulturell elite. Dette synet støtter seg på
erfaringer fra avisverdenen, der mange mener at markedet, på tross av
tendensene til konsentrasjon og monopolisering, har frambrakt et spekter av
ulike tilbud. Også fjernsynet bør i størst mulig grad reguleres av forbrukernes
ønsker og behov; dette er den beste måten å sikre mangfold og bredde på.

På den andre siden står de som er mer kritiske til konsekvensene av
konkurransen. De hevder at fjernsynet ikke kan sammenliknes med trykte
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medier. Fjernsynet har en spesiell rolle i offentligheten; det er det eneste
mediet som når fram til alle med informasjon og kultur. Dessuten har
fjernsynsmediet i seg selv spesielle trekk. Fjernsynet er ikke, som avisene, et
medium der publikum kan bla fram og tilbake, men et medium der innholdet
mottas synkront i tid. Dette, sammen med det faktum at folk som oftest ser
fjernsyn sammen med andre, oppfordrer kanalene til å overgå hverandre
med bredt anlagte tilbud i den tiden publikumsgrunnlaget er størst. Denne
tendensen vil være sterkere desto mindre regulert fjernsynsmarkedet er.

Historisk sett har det siste av disse argumentene stått sterkest i Norge; her
finner vi blant annet mye av den ideologiske overbygningen over NRK-
monopolet. En slik forståelse er også viktig for å forklare motforestillingene
mot å slippe konkurransen løs etter at monopolet falt. Isteden ble det, som
vi har sett, innført en konsesjonsordning for reklamefinansiert allmenn-
kringkasting. Med etableringen av TV2 og en rekke andre private TV-kanaler
er det likevel ingen tvil om at konkurransen er sluppet løs på fjernsyns-
markedet. Spørsmålet er så om dette har ført til mer eller mindre mangfold.
Går utviklingen i retning av en situasjon der alle kanalers programpolitikk i
større eller mindre grad styres av prinsippet om «det minste felles multiplum»,
eller har konkurransen gitt økt bredde og tilbud til nye målgrupper?

Presentasjon av analysen
Forskning kan naturligvis ikke gi noe entydig svar på hvilke av disse
perspektivene som medfører riktighet. Det er, for eksempel, ikke mulig å
komme fram til definisjoner av kvalitet og mangfold som alle vil være enige
i. Forskning kan likevel gi konstruktive innspill til debatten om fjernsyns-
utviklingen. I dette arbeidet skal jeg nærme meg programtilbudets utvikling
fra fire ulike sider, som sammen skulle gi et godt grunnlag for å drøfte
konkurransens konsekvenser for fjernsynstilbudet.

Jeg begynner i dette kapitlet med å gjøre rede for de allmenne prinsippene
kanalene legger til grunn når de setter sammen programtilbudet, og drøfter
hvordan disse prinsippene har endret seg fra slutten av 1980-tallet og fram
til midt på 1990-tallet. Deretter ser jeg, i kapittel 8, på hvordan disse
prinsippene konkret har slått ut når det gjelder kanalenes programlegging i
årene 1992-95. Hvordan programmerte og motprogrammerte kanalene i
forhold til hverandre i denne første intensive konkurransefasen i norsk
fjernsynshistorie?

I de to siste kapitlene i denne delen ser jeg så på den enkelte kanals
programutvikling og programsammensetting i større detalj. I kapittel 9 drøfter
jeg hvordan sammensettingen av NRKs programtilbud endret seg fra slutten
av 1980-tallet og fram til NRK2 ble etablert i 1996. Her gjør jeg også noen
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sammenlikninger mellom NRK og lisensfinansierte kanaler i andre land. I
kapittel 10 analyserer jeg TV2s programsammensetting og programprofil, og
drøfter i hvor stor grad TV2 skiller seg fra andre kanaler på det norske
fjernsynsmarkedet.

Utgangspunktet for analysen er fortsatt det rammeverket som ble skissert
i første kapittel. Konkret innebærer dette at jeg ser utviklingen i fjernsyns-
bransjen som et produkt av fire generelle drivkrefter: Å holde seertallene oppe,
å få mest mulig fjernsyn ut av hver krone, å oppnå legitimitet og troverdighet,
og å posisjonere seg i forhold til de framtidige utfordringene på fjernsyns-
markedet. Samtidig er jeg opptatt av å identifisere forskjeller i kanalenes
programtilbud ut fra strukturelle kjennetegn som eierforhold, finansierings-
form, offentlig tildelte privilegier og programforpliktelser.

Til grunn for analysen ligger intervjuer, statistikk, programinformasjon og
dokumenter fra fjernsynsselskapene selv. Videre har jeg gjort sammen-
liknende analyser av programsammensettingen på de tre største norske
kanalene og utvalgte kanaler i andre land. Avisutklipp brukes her, som tid-
ligere, for å supplere egne intervjuer, for å illustrere hvordan kanalene profi-
lerte seg i offentligheten, og for å illustrere hvordan «den store TV-krigen» ble
utkjempet i avisspaltene (se vedlegg og litteraturliste for en dokumentasjon
av kildegrunnlaget).

Sendeskjema som styringsverktøy
I konkurransesituasjonen forsøker alle kanaler å sette sammen sende-
skjemaet på en måte som gir høye seertall. Denne prosessen kalles
programlegging (eller «scheduling»).63 I det følgende skal vi se på program-
leggingens prinsipper og realiteter i norsk fjernsyn.

Grunnlaget for all programlegging er tanken om at det er program-
skjemaet, og ikke det enkelte program, som er den grunnleggende enheten
i fjernsynet. Orienteringen mot programskjemaet har sitt historiske opphav
i reklamefinansierte kanaler, der spørsmålet om hvorvidt publikum ser
programmene er underordnet spørsmålet om hvor mange som ser reklamen.
Struktureringen av programskjemaet bør ideelt sett være slik at publikum
knapt merker at reklamen kommer, og i hvert fall ikke oppfatter det som noe
alternativ å skifte kanal. På dette området har imidlertid seerne og kanalene
ulike interesser; mange vil heller se program enn reklame, og forsøker å
slippe unna reklameinnslagene.

Å komponere et attraktivt sendeskjema med god flyt mellom programmene,
kan ut fra dette sees som den definitivt viktigste oppgaven i det kommersielle
fjernsynet. Det er dette som sikrer at kanalene i det hele tatt får inntekter. Og
fokuseringen på programskjemaet får igjen viktige konsekvenser for produksjons-
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logikken i fjernsynskanalene. I reklamefinansierte kanaler er det alltid informa-
sjon om publikum som er utgangspunktet for virksomheten, heller enn den
enkelte programskapers ønske om å lage et program om noe hun synes er
viktig eller interessant. På bakgrunn av undersøkelser av tidsbruk, verdier,
interesser og kjøpekraft kan fjernsynskanalene danne seg et bilde av når det
er mulig å nå ulike målgrupper. Sammen med en analyse av konkurrentens
programskjemaer, gir dette et rammeverk for hva som er mulig å gjøre innenfor
de timene som står til rådighet og hvor mye de enkelte reklameplassene er
verdt. Dette rammeverket kan så fylles med innhold etter nærmere definerte
retningslinjer.

Programskjemaet i seg selv er et standardisert oppsett med faste plasser
(«slots») for ulike typer av program rettet mot ulike målgrupper. Først når
programskjemaet er på plass og kanalen har bestemt seg for hvilke
målgrupper man skal forsøke å nå med de forskjellige «slottene», tas
beslutninger om hvilke faktiske program som skal fylle hullene. I reklame-
finansierte kanaler kommer dermed initiativet, i prinsippet, ovenfra, fra
markedsavdelingen og dem som har ansvaret for det totale programskjemaet.
Programmedarbeidere og produksjonsselskap har i dette systemet status som
underleverandører som produserer program på bestilling. Med i «program-
bestillingen» er blant annet opplysninger om programlengde, sendetids-
punkt, målgruppe, hvilke program som kommer før og etter, seeroppslutnings-
mål og ressursgrunnlag. Det siste bestemmes av hvor i sendeskjemaet
programmet er plassert, og henger sammen de inntekter som kan påregnes
fra reklameinnslagene rundt, og eventuelt inne i, programmet.

Programskjemaet peker seg ut fra dette ut som det sentrale styringsverk-
tøyet i kommersielt fjernsyn. Når programskjemaet er på plass er de
viktigste beslutninger tatt. Programskjemaet forteller hvor mye inntekter
hvert «slot» kan påregne, og dermed hvor mye penger som står til rådighet
for innkjøpere og programskapere. Skjemaet regulerer bruken av studio og
utstyr, hvordan kanalen skal markedsføres, og hvordan egenreklame og
annet mellomstoff skal utformes. Skjemaet indikerer på hvilke tidspunkt det
er viktig å satse penger for å kunne trekke et større publikum, og når
seergrunnlaget er så tynt at kanalen kan nøye seg med billige produksjoner
med lavt seerpotensiale.

Sendeskjematankegang og programflatestyring i TV2
Den beskrivelsen som her er gitt av programskjematankegang i kommersielt
fjernsyn, passer godt på situasjonen i TV2. TV2 hadde fra første stund et
relativt fast sendeskjema med høy grad av regelmessighet og standardisering.
Skjemaet var laget i samarbeid med norske og amerikanske konsulent-
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firmaer, og basert på undersøkelser av TV-vaner og programønsker. Ifølge
Harald Strømme, TV2s første informasjonsdirektør, var filosofien at man på
grunnlag av disse undersøkelsene skulle konstruere et optimalt sendeskjema
før et eneste program var bestilt eller planlagt. Seinere kunne man justere
skjemaet ut fra egen kompetanse, ressurssituasjonen, reklamemarkedets
behov, lengden på innkjøpte program, konsesjonsbetingelsene osv. (intervju
11.12.92).

Nå gikk det ikke akkurat slik; premieredagen nærmet seg fort, og det ble
nødvendig å ta beslutninger om programinnkjøp selv om sendeskjemaet ikke
var helt ferdig. Dette illustrerer hvordan selv en klar sendeskjemafilosofi kan
bli forstyrret av praktiske problemer. Like fullt er TV2 et eksempel på en TV-
stasjon med en høy grad av sendeskjematyring. Ifølge TV2s John Ranelagh,
som har arbeidet i ulike britiske og danske TV-kanaler, var TV2 fra første
øyeblikk mer utpreget sendeskjemastyrt («schedule driven») enn både det
danske TV2 og det skandinaviske TV3. I det norske TV2 var program-
leggingen fra første stund i hendene på en person i ledelsen, og programflate-
tankegangen styrte både innkjøp og egenproduksjoner.

Ranelagh beskrev i 1993 systemet slik når det gjaldt hans eget arbeidsom-
råde som var innkjøp fra utlandet:

Alle innkjøp er «schedule driven». Det vil si at vi ser på hvilket «slot» vi har,
sjekker research for å se hva vi skal ha i det «slottet», og lytter nøye til
markedsavdelingen som f.eks. sier at «vi trenger ikke noe stort publikum
her, men vi trenger en overvekt av det eller det». Så går vi ut og leter etter
det programmet som passer til våre krav. F.eks. da God ettermiddag
Norge forsvant, satte vi oss ned og kom fram til at vi trengte en bestemt
type situasjonskomedie i det «slottet». Så var det opp til innkjøperne å
finne den rette serien og få den kjøpt inn til den prisen som var stipulert
(intervju 29.11.93, oversatt fra engelsk).

Formalisering av sendeskjemastyringen i NRK
Den produksjonslogikken som beskrives her er forskjellig fra den som
historisk sett har preget NRK og andre offentlige kanaler. Selv om det også
i monopoltida eksisterte faste flater (som Dagsrevyen og Barne-TV), var
utgangspunktet i større grad den enkelte programskapers ønske om å lage
et bestemt program. Plasseringen i sendeflater skjedde i høy grad etter at
programmene var ferdige, og denne funksjonen var i mange tilfeller av reint
praktisk art. Kristin Helle-Valle, fagsjef i TV2 og medarbeider i NRK i årene
1972-81, beskrev i 1995 forskjellen mellom NRKs monopolsystem og TV2s
nåværende på denne måten:
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I TV2 går vi ut fra et sendeskjema hele tiden. Ut fra skjemaet ser vi hvor
mye programmet kan koste; et halvtimes program som ligger klokken
20.00 kan for eksempel koste maksimalt 500 000 kroner. Så ser vi om
vi får nok seere, for seeroppslutningen sier jo noe om reklameinntektene.
Vi er lært opp til å tenke sånn. Men da jeg jobbet i NRK, så tenkte vi ikke
sånn i det hele tatt. Da tenkte vi: nå har jeg lyst til å lage et program –
inni hjertet mitt har jeg noe som jeg vil ha ut – og så fikk det være det
samme om det ble noen seere. Budsjettet ble sånn cirka, men det var jo
også mye annet som var uklart eller ikke bevisstgjort den gang…(intervju
27.3.95).

Den produksjonslogikken som beskrives her, var tilpasset en virkelighets-
forståelse der fjernsynet i større grad ble betraktet som et allmennkulturelt
medium, og der avdelingene skulle dekke de fagområdene det ble sett som
viktig for folk flest å ha innsikt i. Som nevnt i kapittel 3, satte ledelsen i NRK-
fjernsynet mye inn på å få endret dette systemet før TV2 kom i gang med sine
sendinger. Fra 1.1. 1991 ble programplanleggingen sentralisert og program-
flatekomposisjonen systematisert etter mønster fra andre fjernsynskanaler i
konkurranse. I det nye systemet ble sendeflatene fordelt sentralt, til helt
konkrete produksjoner, og denne fordelingen bestemte samtidig ressurs-
tilgangen. Den enkelte avdeling skulle nå produsere «på bestilling»; de skulle
fylle bestemte tidsavgrensede flater og fikk tildelt ressurser ut fra dette.

Dette var en reform som både tilhengerne og motstanderne var enige om
at brøt med «hevdvunne NRK-tradisjoner» (Tidssignalet 8/90). Kent Nilssen,
den gang assisterende fjernsynsdirektør, og en sentral i person i omleggin-
gen, beskrev forskjellen mellom det gamle og det nye systemet slik:

Til nå har programmene kommet inn noe tilfeldig, og så blitt satt
sammen til en TV-meny. Nå blir det sterkere programstyring, der
avdelingene får i oppdrag å produsere program innen bestemte hoved-
retninger eller til bestemte tider (Tidssignalet 8/90).

Tordis Aavatsmark, underholdningssjef i NRK, beskrev utviklingen slik i 1996:

Tidligere var det ikke konkurranse. Det var enklere for medarbeidere,
for sjefene også, å melde opp det de hadde. Avdelingene sjonglerte langt
friere med sine budsjetter. Det meste var lov, og mye skjedde på eget
initiativ. Det er dette mange husker som «de gode gamle dager». Nå er
vi styrt på en annen måte, vi er mye mer disiplinert, vi er blitt en
moderne TV-stasjon (intervju 12.2.96).
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I internasjonal sammenheng var NRK seint ute med å formalisere sendeskje-
mastyringen på denne måten. Slike prinsipper var f.eks. gjennomført i BBC
flere tiår tidligere. Ifølge Kent Nilssen gikk hans tanker om disse spørsmålene
tilbake til slutten av 1980-tallet, mens det først var mulig å få gjennomslag på
dette området da det ble åpenbart at NRK ville få konkurranse fra TV2. Fra
våren 1992 ble programleggingen i NRK sentralisert i hendene på èn person
i fjernsynsledelsen, og systemet med sendeflater ble standard (intervju
8.12.92).

Programleggingsteknikker
Så langt har drøftingen vært konsentrert om den delen av sendeskjematanke-
gangen som har med styring og produksjonsplanlegging å gjøre. Nå vender
vi tilbake til utgangspunktet og drøfter sendeskjemaet som et virkemiddel for
å opparbeide en lojal seermasse. Ved hjelp av ulike programleggingstek-
nikker, forsøker alle kanaler å sette sammen sendeskjemaet på en måte som
kan gi jevnt høye seerkurver. Målet er å lage en programflate som er så enkel
og velstrukturert at seerne internaliserer den, og lar den styre deres eget
hverdagsliv.

Kristin Helle-Valle i TV2 beskriver denne tankegangen slik:

Det viktigste spørsmålet for oss er: Greier vi nå å skaffe oss en slags
menighet? Er det noen som velger TV2, som har TV2 integrert i sitt eget
system, som vet når nyhetene er, som vet at de vil se det og det
programmet fordi de vet at det er OK? Det å knytte dem til kanalen og
gjøre dem til forpliktede seere – det er noe av det mest spennende vi
holder på med. I den sammenheng lærer vi mye om det å bygge vaner
og holdninger (intervju 27.3.95).

TV2s underholdningssjef, Trygve Rønningen, illustrerer samme tankemåte
da han våren 1995 beskrev hvordan TV2 forsøkte å opparbeide seg et
publikum på lørdagskveldene:

Jeg tror vi er nødt til å lære seerne fra grunnen av hvordan vi vil at de
skal se TV på lørdag. Det er å rykke hjemmet opp med røttene å si at man
skal se nyheter halv sju og ni når man aldri har gjort det før og alltid har
slått på Midt i smørøyet på NRK halv sju. Det tar lang tid å lære publikum
til å se TV slik vi vil at de skal gjøre det (intervju 28.3.95).

Som det går fram av disse utsagnene, er en programleggers jobb alt annet enn
lett. Noen programleggere hevder at programlegging er kunst, mens andre
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bruker ord som «talent», «teft» eller «nese» for å beskrive hvorfor de er gode
i jobben sin. Selv kombinasjon av talent, teft og nese kan imidlertid slå feil.
For å minimalisere mulighetene for fiasko, bruker programleggere over hele
verden et sett av mer eller mindre faste teknikker. I det følgende skal jeg først
gjøre rede for de prinsipper kanalene legger til grunn når de skal etablere de
horisontale linjene i sendeskjemaet. Hva kan kanalene gjøre for å bringe
seerne tilbake dag etter dag og uke etter uke? Seinere skal jeg se nærmere
på hva kanalene gjør for å holde på folk når de først har koblet seg på – dvs.
programleggingens vertikale komponent.

Horisontal programlegging:
Serialisering og programfrekvens
Det sier seg selv at det ville være lettest å innarbeide stabile TV-vaner dersom
alle program ble sendt til samme tid hver dag. Da ville folk kunne lære seg
sendeskjemaet utenat og ikke behøve å konsultere programoversikter. Dette
er da også blitt det vanlige mønsteret i radioen, i hvert fall på hverdager. I
allment orienterte TV-kanaler brukes imidlertid slik «stripping» (betegnelse
for å legge program i horisontale striper) bare på utvalgte program (f.eks.
nyheter) og i perioder da seergrunnlaget er tynt (dag, ettermiddag). På sentral
kveldstid er det mindre vanlig med program i horisontale striper: det sier seg
selv at det blir liten variasjon i programflaten dersom kanalene hver dag i
prime time skulle sende de samme seks-sju programmene.

På dette området er det imidlertid store forskjeller mellom kanalene. I
nisjekanaler rettet mot spesielle målgrupper, praktiseres «stripping» også i stor
utstrekning i beste sendetid. Dette ser vi for eksempel i NRK2, som kom i gang
med sendingene høsten 1996. I perioden som analyseres her, var det også
stor forskjell på NRKs ene kanal og TV2 når det gjaldt hvor fast sendeskjemaet
var.

TV2 hadde fra første sesong en utpreget serialisert programflate, med flere
episoder per uke av de samme seriene og en høy andel repriser. Kanalen
opererte hovedsakelig med halvtimelange eller timelange programmer, der
det meste begynte på hele eller halve klokkeslett.64 Sendeskjemaet var
dessuten tilnærmet identisk fra uke til uke, og det var heller ikke så store
forskjeller fra sesong til sesong og fra år til år. Sport, ekstrasendinger og andre
spesielle begivenheter sørget for noe variasjon i skjemaet, men ellers skyldtes
variasjonene i hovedsak at eksisterende programserier ble avsluttet og nye
begynte.

Det som her er sagt indikerer at TV2 er lite glad i enkeltstående program.
Eldar Nakken, ansvarlig for faktaprogram i TV2, forklarte dette slik i 1995:
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Det å deale med sånne enkeltgreier, det er jeg ikke særlig begeistret for.
Jeg bestiller sånt bare hvis jeg føler at jeg må: Hvis saken er så steingod
at jeg bare ikke kan si nei, eller hvis vi for eksempel må markere
femtiårsjubileet for frigjøringa, da gjør jeg det. Men det å sitte og bestille
sånne enkeltfilmer er helt håpløst. For det første må en ha tjue ansatte,
og det har jeg ikke – det er bare meg – og for det andre er synet her på
kanalen, fra dem som er flinkere til å sendeplanlegge enn meg, at dette
her med faste slotter og tidspunkter er viktig. Folk skal vite hva de får fra
uke til uke (intervju 27.3.95).

Tanken bak dette er at enkeltprogrammet koster for mye å produsere, og
dessuten er for svakt som assosiasjonsetikett. Et enkeltstående program
krever mye markedsføring for ikke å drukne i det totale tilbudet, og denne
markedsføringen blir relativt kostbar fordi den bare trekker publikum til ett
enkelt program. Ergo er det bedre å binde ting sammen. Nakken beskriver
hvordan han, ut fra en slik tankegang, ville ha bygget opp et eventuelt
dokumentar«slot» i TV2:

Jeg kunne tenke meg å kjøre serier på ti og ti eller femten og femten, og
kanskje hatt ett knippe på tre programleverandører i året. De tre
konseptene bør være sånn at programmene innenfor hvert konsept
hang sammen. Dette er serietenkning – hadde du laget det ene så visste
du hva resten gikk ut på. Min oppfatning er at vi må ha førti program-
mer i året for at det skal bli noe.

Også i NRK har en slik tankegang vunnet innpass på 1990-tallet. Sammen-
liknet med dagens systematiske og rutiniserte sendeskjemaer, framtrer
sendesskjemaene helt opp til slutten av 1980-tallet som svært varierte fra uke
til uke. Dette kan i utgangspunktet virke som en overraskende påstand:
monopoltidas sendeskjema ble av mange oppfattet som ekstremt forutsig-
bart, med faste programtyper på hver ukedag65, og med nyhetssendinger og
Barne-TV på faste plasser år etter år. Hvis vi ser nærmere på sendeskjemaet
ser vi imidlertid at det var stor variasjon i den faktiske plassering av
programmene: tirsdagens fjernsynsteaterforestilling begynte for eksempel på
forskjellig tidspunkt hver uke, og faste programposter som Sosialkanalen og
Fjernsynskjøkkenet dukket opp på forskjellig plasser i sendeflaten. Program
innenfor samme serie eller format hadde også forskjellig lengde, og
rekkefølgen på kveldens program fulgte nye mønster fra uke til uke.

Denne situasjonen tok slutt på 1990-tallet, først i NRK1 og så i enda
nøyere grad i NRK2. Dersom vi studerer sendeskjemaets utvikling fra år til
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år mens NRK fortsatt bare hadde en kanal, finner vi at de største endringene
inntreffer fra 1991 til 1992, det vil si som en følge av omleggingen på dette
området fra 1.1.91. Mens programflaten høsten 1991 fortsatt var preget av
stor variasjon, var sendeflaten i 1992 tilnærmet helt standardisert fra uke til
uke. Programmene var lagt på faste plasser med fast lengde, og det fantes
få program på sentral kveldstid som ikke var innordnet en eller annet
serieidentitet. Som hovedregel hadde programmene nå en ukentlig fre-
kvens, og for program som ble sendt sjeldnere, ble det simulert en ukentlig
frekvens gjennom at program som liknet hverandre alternerte på samme
plass i sendeflaten.

Programflaten var likevel langt fra så serialisert som i TV2. Mens TV2s
programflate ble dominert av de samme faktaprogrammene og de samme
fiksjonsseriene fra uke til uke, opererte NRK i mange tilfeller med løsere
serieidentiteter. Eksempler på det siste var paraplytitler som dekket ulike
program eller serier (Detektimen), innledningsvignetter til grupper av
program rettet mot en bestemt målgruppe (Barne-TV,Norsk Roxkringkasting),
og assosiasjonsetiketter som bandt sammen program som gikk sjeldnere enn
hver uke (Refleks). Denne måten å organisere programtilbudet på, gjorde at
det ofte ble bygget flere serieidentiteter inn i hverandre.66

Høsten 1992 kommenterte Kent Nilssen omleggingen i NRK på denne
måten:

NRKs tradisjonelle mønster var ett fast program per kveld i tillegg til
nyhetene. Nå diskuterer vi hvor mange bærebjelker per kveld som er
nødvendig for å få til identiteten: kanskje fire av seks-sju programmer
må ligge fast. Det er etterhvert blitt forståelse for at enkeltprogrammer
må innordnes en overordnet identitet (intervju 8.12.92).

Som eksempel på denne tankegangen nevner Nilssen Ut i naturen:

Før var det noen her og noen der som produserte naturprogram, de ble
sendt på forskjellig tidspunkt, og noe var bra og noe var dårlig. Så døpte
vi det om til Ut i naturen og så ble det et begrep. Dette er ikke en serie,
men en assosiasjonsetikett med positivt fortegn. Gjennom å etablere
slike etiketter løftes alle programmer, de er ikke lenger bare enkelt-
programmer som flyr forbi.

Et annet utslag av serietenkningen er at programmene lages i flere utgaver
enn tidligere. Tradisjonen i public service-kanalene har vært at det ble laget
få episoder av hver serie, og produksjonsperioden var adskillig lenger enn
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i kommersielle kanaler. Det var en utbredt skepsis mot å produsere «på
samlebånd» og skvise suksesser for det de var verdt. Tunstall (1993: 8)
beskriver den tradisjonelle situasjonen i britisk TV på denne måten:

While a few established (popular or prestige) successes might run for 25
or 35 weeks per year, most British TV conformed to a mini-series pattern
of as few as six, and no more than 13, programmes per year. Popular
situation comedies, for example, could take 15 years to accumulate 100
episodes. This mini-series emphasis fitted ... with the producers’ perception
that quantity often led to reduced quality.

I forhold til dette mønsteret har NRK, historisk sett, vært enda mer forsiktig;
hovedregelen var her at programseriene i utgangspunktet bare ble produ-
sert i 6 episoder. Bakgrunnen for dette var redsel for at konseptene ikke
skulle slå an, men også frykt for at medarbeiderne skulle gå lei. I forbindelse
med opprustningen av programtilbudet før TV2 ble etablert, ble imidlertid
standardlengden økt, målet var nå minst 13 program i hver serie. Stein
Roger Bull, daværende kultursjef i NRK, kommenterte dette slik i Dagbladet
23.4.92:

<NRK vil> i tråd med det vi vet fra andre land med flere kanaler, satse
på lengre serier. ... Vi tror at seerne i mye større grad enn tidligere vil
kjenne seg igjen uten å måtte lese i avisene for å finne ut hvilken dag
og når programmene sendes.

Etter at programtilbudet høsten 1992 ble en suksess og NRK var blitt kåret til
«årets kanal» i Dagbladet, utdypet han dette slik (Dagbladet 21.12.92):

Vi syntes vi var kjempevågale som laget ti Tande-P-programmer, 16
Par-i-bol og 16 Gundersen og Grønlund i løpet av en høst, men i ettertid
ser vi at vi kanskje burde laget enda flere.

Serietenkningen ga seg også utslag i lengre dramaserier som Vestavind og I
de beste familier på henholdsvis 18 og 21 episoder. Fortsatt var det imidlertid
langt igjen til situasjonen i de reklamefinansierte kanalene – for ikke å snakke
om situasjonen i andre land. Sommeren 1996 viste for eksempel TV3 episode
nummer 1700 av den australske serien Naboer, mens TV2 var kommet fram
til episode nummer 1000 av Hverdagsliv fra samme land. I forbindelse med
at sistnevnte serie passerte episode nr. 800 i Norge, kunne vi lese følgende
notis i Programbladet (11.10.95):
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Produsentene av Hverdagsliv har holdt det gående i elleve år, og til nå
er det laget 1088 timelange episoder. Men i og med at TV2 velger å sende
dem i bolker på en halvtime, vil de altså ha mulighet til å vise i alt 2176
episoder.

Vertikal programlegging: Dragsugeffekten
Så langt har vi sett hva kanalene gjør for å skape et sendeskjema som er
gjenkjennelig fra dag til dag og fra uke til uke. Dette er sendeskjemaets
horisontale komponent. Vertikal programlegging handler om å få publikum
til å fortsette å henge med når de først har slått på en kanal. Med andre ord:
sammenhengen i programskjemaet fra time til time.

Utgangspunktet for all vertikal programleggingen er forestillingen om at
fjernsynsseing er en rituell og vanepreget aktivitet: aktiviteten er først og
fremst knyttet til det «å se på TV» framfor å se det enkelte program. Fore-
stillingen er at på tross av at de fleste nå har fjernkontroll og et stadig økende
tilbud av kanaler, ønsker publikum i prinsippet å gjøre færrest mulig kanal-
skifter. De slår seg heller til ro med noe som er rimelig tilfredsstillende, fram-
for å lete rundt i kanalvrimmelen etter det optimalt tilfredsstillende program.
Konkret innebærer dette at sendetidspunktet, og hvilken kanal programmet
sendes på, betyr mer for publikumsoppslutningen enn programmets egne
kvaliteter. Ikke minst virker populariteten til de omkringliggende program-
mene sterkt inn på seertallene.

Ved å benytte seg av ulike programleggingsteknikker, forsøker kanalene
å dra fordel av denne kunnskapen. Den viktigste teknikken er å utnytte «drag-
sugeffekten» etter populære program: et program som plasseres etter et såkalt
høypreferanseprogram, vil alltid få høyere seertall enn programmet ville fått
et annet sted i skjemaet. En annen variant er å plassere et program med lavt
seerpotensiale foran et med høyt, i håp om at folk vil slå på fjernsynet mens
de venter på at det ønskede programmet begynner. Disse to teknikkene kan
kombineres i det uendelige: et program med lavt seerpotensiale kan plas-
seres mellom to publikumstreffere for dermed å lage en «bro», to mindre
populære program kan legges før og etter et populært osv.

Disse teknikkene er imidlertid alle avhengig av at kanalen har noen
høypreferanseprogram å sjonglere med, det vil si program av den type som
folk innretter hverdagslivet sitt etter. Høypreferanseprogrammene trekker
folk inn til en ny TV-kveld og henter publikum over fra andre kanaler. I Norge
har nyheter status som høypreferanseprogram nummer en; dette er de mest
sette regulære programmene, og utnyttes til fulle av kanalene for å hente inn
publikum til nye timers fjernsynsseing. Aktualitetssjef Tom Berntzen i NRK
sier det slik til Dagbladet 9.4.94:
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Det er nyhetene som er lokomotivet som drar seere til NRK.

Hans kollega i TV2, Bjarne Berg, bruker en liknende formulering i Aftenpos-
ten 2.6.95:

Vi bygger oss opp bit for bit, og fortsatt vil nyhets- og aktualitets-
sendingene være vårt viktigste våpen.

Også andre aktualitetssendinger, populære underholdningsprogram og
fiksjonsserier kan oppnå denne type status. I Storbritannia har for eksempel
plassen etter den populære såpeoperaen Coronation Street på ITV blitt mye
brukt for å introdusere nye program (Paterson 1990). Etter at de har
opparbeidet seg et publikum med støtte fra såpeoperaen, flyttes de til en
annen plass i sendeskjemaet.

Allmennkringkasternes dilemma
På tross av det som er sagt over om at publikum i prinsippet foretrekker å
bli på en kanal, er det viktig å understreke at det blir stadig vanskeligere
for kanalene å bygge stabilt høye seerkurver. Fjernkontrollen har gjort at
folk ikke behøver å reise seg fra sofaen for å skifte kanal, og når tilbudet
øker blir folk mindre lojale i forhold til hvilke kanaler de ser på. Dette
problemet er særlig akutt for allmennkringkastingskanalene, som jo ikke
bare skal bygge seerkurver, men også gi befolkningen et variert og mang-
foldig tilbud. Som Søndergård (1994) har pekt på, kan programflaten enten
sees som en tilbudskasse med forskjellige program der folk kan plukke med
seg det de er interessert i, eller som en helhet der man på beste måte for-
søker å få publikum til å henge med fra program til program. Det er imidler-
tid vanskelig å forene disse to prinsippene i en og samme programflate. Det
store dilemmaet for allmennkanalene er: Hvordan forene hensynet til varia-
sjon og mangfold med det å lage et enhetlig sendeskjema som kan holde
på seerne?

NRK har forsøkt å løse dette gjennom å sette ulike seertallsmål for ulike
deler av programflaten. I forbindelse med at TV2 begynte sine sendinger, ble
målet for perioden mellom klokka 19.00 og 21.30 en gjennomsnittlig rating
på over 20 % (dvs. at 20 % av potensielle seere skulle følge programmene),
mens målet for perioden mellom 21.30 og Kveldsnytt var en gjennomsnittlig
rating på minst 10 %.67 NRK tilstrebet imidlertid også en variasjon innenfor
disse rammene; mens noen program ville ligge under disse målene ville
andre ligge langt høyere. Grunntanken var at man ved å plassere høy-
preferanseprogram etter program med lavere seerpotensiale, kunne hente
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inn igjen et stort publikum til videre TV-seing, slik at man kunne få flere
«topper» i løpet av TV-kvelden (intervju med Kent Nilssen 8.12.92).

Som jeg seinere skal vise, er imidlertid en slik programlegging proble-
matisk i forhold til å holde en jevnt høy seeroppslutning. En kanal som
prioriterer variasjon i sendeflaten, og som veksler mellom program for store
og små grupper, vil, som hovedregel, tape seere til kanaler som prioriterer
å bygge en sammenhengende høy seerkurve. De fleste reklamefinansierte
kanaler satser på såkalt «block programming» i beste sendetid; de forsøker
å legge mest mulig attraktive program «rygg mot rygg» for å hindre at
publikum forsvinner til andre kanaler. I forhold til dette er det ikke lett å
holde på seerne med en programflate som varierer mellom program med
bred appell, og program som krever mer av seerne eller retter seg til
avgrensede målgrupper.

I en utredning Danmarks Radio gis en presis formulering av hva dette
dilemmaet innebærer (DR 1994: 47):

DR-TV har både opgaver for de mange og meget distinkte opgaver for få
ad gangen – og vi er alle på skift med blandt de få. På én kanal resulterer
disse krav enten i, at man prioriterer hensynet til de mange i prime-time
for at fastholde et flow av seere, eller at flowet avbrytes med «koldstart»
til følge, når de smalle programmer lægges inn i prime-time. Dilemmaet
er i realiteten uløseligt og vil hele tiden præsse kompromisser frem, som
gør alle seerne til tabere, fordi vi ikke kun hører til «de mange», og «vores»
smalle program sendes på dårlige tidspunkter.

Her finner vi både Danmarks Radios og NRKs viktigste begrunnelse for å
etablere en kanal nummer to. Et tokanalsystem gir mulighet for en komple-
mentær programlegging, der man kan motprogrammere mot seg selv i den
hensikt å utvide tilbudet. Dette innebærer ikke minst at man kan gi et tilbud
til flere målgrupper i den tiden folk flest har mulighet til å se på TV.

Målgrupper
Selv om programleggingen, som hovedregel, er rettet inn mot å få et størst
mulig publikum, tar dagens programleggere i høy grad hensyn til at publikum
består av ulike målgrupper. Tendensen mot å rette seg inn mot spesielle
målgrupper er naturligvis mest utviklet i temakanaler som MTV og CNN, men
også kanaler som TV3 og TV+ har vært sterkt orientert mot å trekke til seg
de mest attraktive seergruppene. Dette skaper i sin tur et press på de andre
kanalene for å skaffe seg en mest mulig «pen demografi». Niels Ketil Andresen
i TV2 kommenterte situasjonen slik ved utgangen av 1993:
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Det er ikke vanskelig å fylle reklamebøkene, men konkurransen hard-
ner til. TV2 selger foreløpig ikke bestemte reklameslots knyttet til mål-
gruppe. Annonsørene kan komme med ønsker og TV2 prøver å treffe den
målgruppa de vil ha, men TV2 bestemmer til syvende og sist plasserin-
gen av reklamen. Andre kanaler går imidlertid lengre enn oss på dette
området. Jeg tror at hele markedet, inkludert TV2, vil bli mer målgruppe-
orientert og segmentorientert etterhvert, det er dette annonsørene vil. Jeg
tror også vi vil komme til å bruke stadig mer penger på markedsføring
og markedsforskning (intervju 29.11.93).

Som Andresen peker på, er det annonsørene som presser på for at
fjernsynskanalene skal bli mer målgrupperettet. Historisk sett har segment-
orienteringen, først i trykte medier og seinere i etermediene, vært en respons
på annonsørenes behov for å oppnå bedre treffsikkerhet i forhold til sine
potensielle kunder. Hvem er så de mest attraktive målgruppene sett fra
annonsørenes side? Dette varierer fra produkt til produkt, men generelt kan
vi si at unge og middelaldrende familier med høy kjøpekraft er den
målgruppa flest annonsører etterspør. Som visepresident for den tyske
billigkanalen RTL+, Christiane Huff, uttrykte det i Aftenposten 2.6.94:

Vi satser bevisst på familier med barn, hund og god inntekt, samt
kvinner i den kjøpesterke aldersgruppen 18-49 år. Det er disse annon-
sørene våre liker best.

Som dette utsagnet indikerer, er kvinner under 50 år en særlig attraktiv
målgruppe for TV-kanalene; også i Skandinavia har reklamebransjen presset
på for at kanalene skulle få bedre dekning innen denne målgruppen. I
Skandinavia arbeider 4 av 5 kvinner i aldersgruppen 18 til 49 år utenfor
hjemmet, og ulike anslag tyder på at disse representerer opp mot 70 % av
kjøpekraften (Aftenposten 20.4.94). Kvinner handler fortsatt mer enn menn,
og når menn handler er det ofte kvinnene som har bestemt hva som skal
handles. Hallvard Flatland i TV-Norge, sa det slik i VG 28.1.93:

Utrolig mange produkter som annonsørene satser på, er kvinneorienterte.
På de fleste områder er kvinner viktigere enn menn.

Ivar Steen Johnsen, programredaktør i TV2, bekreftet dette synet når han i
forbindelse med TV2s omlegging av programpolitikken våren 1993, uttalte
til VG (11.3.93):
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De store annonsørene ønsker seg flere programmer som trekker yngre
kvinner, og disse signalene tas alvorlig av TV-ledelsen.

Eldre mennesker representerer i denne sammenheng den minst attraktive
målgruppen. Selv om mange eldre har høy kjøpekraft, er forestillingen i
bransjen at de eldre er mer nøysomme forbrukere enn de yngre. Eldre
mennesker har dessuten et høyt TV-forbruk i utgangspunktet, og trenger ikke
fristes med tilbud spesielt tilpasset dem. Finn H. Andreassen i TV2 uttrykte
bransjens forhold til de eldre når han ironisk formulerte seg slik i Dagbladet
6.5.93: «Folk over 45 år kjøper bare eldrebleier». Lars Glans i Reklame-
formidling A/S sa det mer nøkternt i VG 28.1.93:

Gruppen pluss 65 år er imidlertid generelt sett ikke noen attraktiv
gruppe for oss.

Til hjelp i arbeidet med å tiltrekke seg mer attraktive seere bruker TV-kanalene
typologier over ulike publikumsgrupper. Markedsforskerne har gjort det til en
del av sitt levebrød å lage slike typologier. Norsk Monitor er godt kjent; denne
ble blant annet brukt som en del av omleggingen til tre radiokanaler i NRK
(Fossum 1994). En litt annen variant finner vi i utredningen 2 kanaler? fra 1994,
der TV2 utreder muligheten for å starte en suppleringskanal i tillegg til
hovedkanalen. Her opereres det med fem (forenklede) publikumssegmenter,
som er framkommet gjennom analyser av holdninger og adferd:

1. De tradisjonelle: verdikonservative, NRK-lojale, eldre mennesker (25 % av
befolkningen).

2. Underholdningssøkerne: vil helst ha avkobling, overvekt av kvinner og
folk i lavere sosiale sjikt (20 % av befolkningen).

3. Zapperne: lite lojale, urbane, unge, overvekt av menn (15 % av befolkningen).
4. De TV2-frelste: fornøyde og positive familier fra distrikts-Norge (24 % av

befolkningen).
5. Kvalitetssøkerne: etablerte besteborgere med trygg økonomi og livssitua-

sjon, høyere utdanning, ofte forsørgere (16 % av befolkningen).

I diskusjonen om hvilke grupper det ville være verdt å satse på for en ny
kommersiell nisjekanal, ender utredningen ikke overraskende opp ved
underholdningssøkerne og zapperne. Om førstnevnte gruppe heter det:

Dette er en gruppe med overvekt av kvinner, som lett lar seg tilfredsstille
av billige produksjoner og innkjøp.
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Om zapperne heter det:

«Zapperne» er en attraktiv målgruppe for annonsørene, i og med at den
er ung og frisinnet. ... De foretrekker kjapt TV, og lar seg gjerne
underholde av utenlandsk TV. Dette vil være en interessant målgruppe
for en ny kanal.

Disse to gruppene er altså etterspurt av annonsørene, samtidig som de ikke
koster altfor mye å tilfredsstille. Verre er det med kvalitetssøkerne og fami-
liene fra distrikts-Norge. Dette er målgrupper annonsørene gjerne vil ha fatt
i, men som i mindre grad kan brukes som «melkekuer» for å tiltrekke seg
annonsemidler. De krever større investeringer i form av programinnhold og
programkvalitet, og vil derfor ikke være lønnsomme å satse på for en
nisjeorientert lavbudsjettkanal.

Typologier som dette sier også noe om hvilke målgrupper TV2 prioriterer
i sin regulære virksomhet. Alle i TV2 understreker at TV2 skal være ikke-
ekskluderende, og at alle er velkommen, også de eldre. De sistnevnte er
imidlertid ingen prioritert målgruppe. TV2 vil i større grad ha kjøpesterke
familier, kvinner og menn med høy disponibel inntekt. Dessuten er ungdom-
men en attraktiv gruppe. Dette begrunnes både med at disse er kjøpesterke
og at de lettere aksepterer nye ting. Trygve Rønningen i TV2 kommenterte
dette slik i 1995:

Vi er alltid på jakt etter de unge – trendsetterne og innovatørene. Det er
dem vi må skape TV for. Klarer vi det, vil resten henge med (intervju
28.3.95).

Som vi har sett, har TV2 i høy grad maktet å appellere til yngre seere, en
utvikling som i sin tur har ført til endringer i NRKs programpolitikk. Som vi
skal se, la NRK om programtilbudet på ettermiddagstid fra 1994 for å vinne
tilbake «tapte» ungdomsgrupper, og denne utviklingen ble tatt ett skritt videre
med opprettelsen av NRK2 i 1996. Dette betyr likevel ikke at NRK i sin
allmenne virksomhet ønsker å la seg prege for mye av målgruppetenkningen.
Til NRK Nyhetsbrev 6/96 sier kringkastingssjef Einar Førde at NRK som
allmennkringkaster skal være mer opptatt av å bygge bro og skape kontakt
mellom generasjonene, enn å plassere mennesker i hver sin gruppe med hver
sine program:

Når det blir for mye spesialstoff i kanaluniverset, er det bare allmenn-
kringkasteren som kan være en motvekt. ... Det er en grense for hvor
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mange spesialkanaler NRK kan lage før vi tar livet av allmenn-
kringkasteren.

Også kanaler som etterstreber en målgruppeorientering understreker imid-
lertid at dette er en risikabel strategi. Det vil alltid være vanskelig å unngå en
overrepresentasjon av dem som ser mest: eldre, arbeidsløse og andre
personer med mye tid og (relativt) lavere kjøpekraft. Samtidig vil det alltid
være vanskelig å få fatt i de virkelig rike og de mest utpregede ungdoms-
gruppene – disse ser i utgangspunktet lite fjernsyn og er lite lojale. Som Niels
Ketil Andresen i TV2 understrekte i 1993, er det vanskelig å treffe riktig
gruppe og ofte svært liten forskjell på seerprofilen på ulike program:

Situasjonen gir stort rom for skjønn. Kanskje er det slik at 10 % av seerne
med en «pen demografi» er bedre enn 15 % med jevnt fordelt demografi.
Men det er kanskje ikke bedre enn 20 % med jevn fordeling (intervju
29.11.93).

Dette forklarer hvorfor det, på tross alt som er sagt om målgrupper, er få
virkelig spesialiserte program i reklamefinansierte kanaler som retter seg mot
et bredt publikum.68 Som vi seinere skal se vil slike spesialiserte program, i
den grad de finnes, ligge utenfor beste sendetid.

Sesongvariasjoner
I dette kapitlet har vi sett på hvordan fjernsynskanalene tilstreber et
sendeskjema preget av gjenkjennelighet og repetisjon. Problemet med et
stramt strukturert sendeskjema er imidlertid at det hele kan bli vel forutsig-
bart. Og forutsigbarhet er ikke nødvendigvis noe som vinner nye seere. I
fjernsynskanalene er de derfor opptatt av hvordan tilbudet kan fornyes uten
at det avvikes for mye fra grunnstrukturen.

I NRK understreker flere av dem jeg har intervjuet at det er de individuelle
avvikene som gir sendeflaten identitet og profil, og at det er viktig at TV-seing
ikke blir «en sløvende vane». Idealet er «samlebåndskonsepter med direkte-
sendinger»: dvs. opplegg der studio, utstyr osv. er fast fra gang til gang, men
der selve programmet sendes (mest mulig) direkte og får et aktuelt preg. I
NRK er de også opptatt av at de store satsingene, og særlig de store
helgeunderholdningskonseptene, skal variere fra sesong til sesong. De skal
ikke skvises for det de er verdt selv om de trekker svært høye seertall.

I TV2 er de i større grad opptatt av at programmene skal gå så lenge de
trekker den ønskede mengde seere. Holdningen blant mange ansatte på
dette området er imidlertid at TV2 har hatt for liten tro på egne prosjekter og
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for lite «is i magen». TV2 kvittet seg for eksempel med de fleste av sine større
satsinger fra startåret 92/93, fordi seertallene ble for lave i forhold til
kostnadene. TV2 har de første årene dermed liknet mer på NRK enn de
egentlig ønsker.

Spørsmålet om innovasjon og fornying i programflaten peker imidlertid på
et vanskelig dilemma for programleggerne: Hvordan avgjøre om et program
skal få fortsette eller tas av? Det tar tid å innarbeide seervaner, og det kan være
nervepirrende å vente på at et program bygger seg opp et publikum. Det er
også vanskelig å vite hva som er det rette tidspunktet for å flytte et program.
Dersom et program er blitt plassert på et gunstig tidspunkt til å begynne med
og har opparbeidet seg et publikum der, er det fristende å flytte det for å
bruke plassen til å innarbeide nye programmer. Men vil publikum følge med
til en annen del av flaten, eller risikerer kanalen bare å støte fra seg det
publikummet som er opparbeidet?

Så langt kan det fortone seg som om beslutninger om kansellering og
flytting er dramatiske. Slik er det imidlertid sjelden; det meste av fornyelsen
i sendeskjemaet skjer rutinemessig i forbindelse med planlegging av nye
sesonger. Konkret opererer TV-kanalene med fire sesonger i året: høst, vår,
seinvår og sommer. Sesongene har ulik profil, avhengig av seerpotensialet.
Høysesongen varer fra september til mars/april og inkluderer det som i
amerikansk fjernsynsterminologi kalles «the fall premiere season» og «the
winter second season» (Blum og Lindheim 1987). Den tredje sesongen,
seinvåren, er en tid for å prøve ut nye konsepter, her kan erfaringer høstes
som kan komme godt med før høstprogrammet lanseres. Sommeren er den
perioden som er aller lavest prioritert. I den lyse årstiden ser folk mindre
fjernsyn69 og TV-kvelden begynner seinere for de fleste. Trygve Rønningen
i TV2 kommenterte sesongene slik i 1995:

Vi liker å ha et image av at vi lanserer nye ting på høsten, og det gjør vi
også. Så har vi en ny lansering rundt nyttårstider for vinter/vår. På
samme måte som moteverden har sine kolleksjoner har da også TV2
høstkolleksjon, vinterkolleksjon og sommerkolleksjon. Og sommertøyet
er enklere, billigere, lettere og tynnere (intervju 28.3.95).

En viktig grunn til at høstsesongen er den høyest prioriterte for de
kommersielle kanalene har å gjøre med rutinene for reklamesalg. TV2 tegner
årskontrakter og disse inngås seinhøstes året før. Det er derfor viktig å ha et
godt tilbud om høsten som kan gjøre inntrykk på annonsørene. Mange
annonsører kjører dessuten store kampanjer om høsten eller våren, mens
sommersesongen er mindre viktig. Da er det sparetid i alle kanaler, og
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regulære aktualitets- og underholdningsprogram erstattes med repriser og
billigkonsepter.

Sommersesongen har tradisjonelt vart i minst tolv uker. Etter at TV2
begynte sine sendinger har den imidlertid krympet ned mot åtte. Før ventet
NRK til september før de begynte sine store høstsatsinger, mens på 1990-tallet
begynner høstprogrammene allerede i slutten av august. Tendensen ser ut
til å være at sommersesongen krymper ytterligere. I TV2 vurderer de det slik
at folk ikke lever så forskjellig om sommeren; det viktigste er en tidsmessig
forskyvning som innebærer at prime time ligger noe seinere på kvelden. Ut
fra dette har TV2 prioritert programtilbudet om sommeren høyere, et trekk
som bidrar ytterligere til å øke konkurranseintensiteten. «Hvileperiodene» blir
kortere og kortere mens konkurransen skjerpes fra sesong til sesong.

Avslutning: Sendeskjema som konfliktarena
Ut fra det som er sagt i dette kapitlet har sendeskjemaet to overordnede
funksjoner. Det skal regulere ressurstilgangen og styre programproduksjonen,
og det skal være et virkemiddel for å binde seerne til kanalen og sikre høy
seeroppslutning. Dette gjør i sin tur sendeskjemaet til den viktigste konflikt-
arenaen i moderne fjernsynsproduksjon. I diskusjonene om sendeskjemaet
møtes alle de hensyn som har innvirkning på fjernsynstilbudet: ressurs-
tilgang, medarbeidernes kompetanse, tilgangen på program, konsesjons-
vilkår, annonsørenes krav, seervaner osv. Det sier seg selv at det ikke er lett
å balansere disse hensynene mot hverandre, og det er rikelig rom for
konflikter mellom ledere, avdelinger, medarbeidere og eksterne interessen-
ter.

Disse konfliktene er, i perioden som drøftes her, adskillig mer utpregede
i NRK enn i TV2. I NRK befinner produksjonsavdelingene seg «i huset», med-
arbeiderne er fast ansatt og fra tidligere vant til å ha innflytelse på program-
sammensettingen. I NRK er det også flere hensyn som står mot hverandre når
programskjemaet settes sammen; hensyn som tildels overlapper med inn-
arbeidede konflikter mellom avdelingene. Som lisensfinansiert allmennkanal
rettes det, som vi har sett, forventinger om at NRK både skal konkurrere med
de reklamefinansierte kanalene, og ha et programtilbud som er mer allsidig
og variert enn de andre. NRK skal både tjene minoriteter og trekke høye
seertall, både være kulturkanal og ha de store idrettsbegivenhetene, både ha
de smaleste filmene og de bredeste underholdningsprogrammene.

Alt dette gjør at diskusjoner om sendeskjemaets sammensetting i NRK får
et sterkere preg av å være verdidiskusjoner enn tilsvarende diskusjoner i
andre kanaler. Her dreier det seg ikke bare om ulike syn på hvordan man skal
få flest mulig seere for lavest mulige utgifter; men ulike syn på hva slags
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medium fjernsynet er, og hvordan NRK skal sikre seg troverdighet og opp-
slutning blant ulike grupper i befolkningen.

TV2 er, som vi har sett, i større grad strømlinjeformet i sin sendeskjema-
styring. Bedriften har færre faste ansatte enn NRK, og produksjonsselskapene
har lite å tjene på å «gjøre opprør», de er tross alt avhengige av TV2 for å få
oppdrag. I tillegg ser det ut til at TV2s eierforhold og finansieringsform er mer
styrende for måten programskjemaet settes sammen på, enn de samfunns-
messige forventingene som var innebakt i forpliktelsen til å drive allmenn-
kringkasting. I TV2 er det i langt større grad enn i NRK en automatikk i hvor
ulike program plasseres i programflaten og hvor mye ulike produksjoner kan
koste. Medarbeiderne i TV2 gir dessuten inntrykk av å forholde seg svært
lojalt til sendeskjemastyringen og dens konsekvenser; omkvedet er at «det er
slik ting gjøres i kommersielt fjernsyn».

I dette kapitlet har jeg diskutert forskjeller og likheter mellom kanalene når
det gjelder hvilke prinsipper som legges til grunn når sendeflatene komponeres.
I neste kapitlet følger jeg opp med en analyse av motprogrammeringen
mellom kanalene i årene 1992-95.
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Kapittel 8:

Programlegging og mot-
programmering i NRK og TV2

I forrige kapittel presenterte jeg de prinsippene kanalene legger til grunn når
de strukturerer sitt sendeskjema. I dette kapitlet følger jeg opp med en
analyse av faktisk programlegging i NRK og TV2. Hensikten er å drøfte hvilke
konsekvenser de overordnede programmeringsstrategiene hadde for plasse-
ringen av konkrete program i perioden 1992-95. Jeg er særlig opptatt av
hvordan kanalene motprogrammerte for å styrke sin posisjon i forhold til andre
kanaler.

Motprogrammering er et mangetydig begrep som omfatter flere ulike
teknikker og strategier. Egentlig innebærer ikke begrepet annet enn at man tar
hensyn til andre kanalers programtilbud når man komponerer sendeskjemaet.
Hvordan dette konkret foregår, varierer imidlertid. Vanligvis kan vi skille
mellom to hovedtyper av motprogrammmering: like-for-like og ulikt-mot-likt.

Den første typen motprogrammering innebærer å vise samme type
program som det konkurrentene viser, dvs. å forsøke å vinne seere med et
enda mer populært tilbud innen samme sjanger. Det beste eksemplet på en
slik tankegang satt i system er det amerikanske nettverkssystemet, der ABC,
NBC og CBS gjennom flere tiår hadde et tilnærmet sammenfallende program-
skjema. Dansk TV2 valgte også i sine første måneder å kjøre en slik strategi
overfor Danmarks Radio: de la blant annet sitt nyhetsprogram på samme
tidspunkt som konkurrentens. En motprogrammering som dette sees også i
utpreget grad i helgene, da sender de fleste TV-kanaler underholdning og
populærfiksjon.

Alle disse eksemplene gjelder programtyper med høyt seerpotensiale.
Like-for-like motprogrammering kan imidlertid også være gjort i den hensikt
å beskytte utsatte programtyper. I Storbritannia lå for eksempel BBCs og ITVs
utenriksmagasin flere år på samme plass i sendeflaten. Dette var gjort bevisst
for å sikre at begge magasiner fikk bedre oppslutning enn de ville fått hvis
de skulle konkurrert mot mer underholdende programmer.
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Den andre hovedformen for motprogrammering er å vise en annen type
program, eller program som retter seg til andre målgrupper, enn dem kon-
kurrentene viser. Også denne formen for motprogrammering har to sider:
den kan brukes både som en strategi for å beskytte utsatte programtyper og
for å utkonkurrere en annen kanal. I samordnede public service-systemer
med to kanaler brukes denne formen for motprogrammering for å gi et
bredere tilbud (jf. samordningen mellom NRK1 og NRK2). En annen variant
av dette får vi når to frittstående kanaler avtaler seg imellom at de ikke skal
undergrave hverandres satsinger innenfor bestemte områder. De danske
public service-kanalene DR og TV2 inngikk for eksempel en avtale i 1991 om
å koordinere sendeflatene for å sikre at nyheter og aktualiteter, sport, nasjo-
nal dramaproduksjon, samt enkeltsendinger produsert til mindre målgrupper
som klassisk musikk, opera og ballett, ikke ble sendt på samme tidspunkt
(Pressemeddelelse 9.9.1991).

Denne formen for motprogrammering brukes likevel oftest for å under-
minere konkurrentens programtilbud. Her er mulighetene uendelige, men
prinsippet er alltid å vise en type program som har større seerpotensiale enn
det konkurrentene viser: underholdning mot kultur, nyheter mot barnepro-
gram, situasjonskomedie mot dokumentar, såpeopera mot undervisning osv.

I tillegg til de to hovedstrategiene (like-for-like eller alternativ) finnes det
også en tredje hovedtype motprogrammering: å utnytte dødtid hos konkur-
rentene. Her er reklamesendingene særlig utsatt, reklame er lite populært hos
seerne og «zappingen» tiltar alltid når reklamen kommer. Lisensfinansierte
kanaler utnytter dette gjennom å begynne nye program når konkurrentene
sender reklame og gjennom å sende lange sendeflater uten avbrudd. Både
lisensfinansierte og reklamefinansierte kanaler driver også «juksing» med
starttidspunktet; de lar programmene begynne litt for tidlig eller litt for seint
i forhold til annonsert sendetidspunkt. Dette gjøres for å hindre seerne i å
«zappe» seg over til andre kanaler, eller for at folk skal få med seg reklamen
før programmet begynner. Inn her kommer også strategier som lar program
vare noen minutter lenger enn «naturlig», slik at de overlapper med
begynnelsen på populære program på andre kanaler.

I dette kapitlet analyserer jeg NRKs og TV2s programlegging og mot-
programmering i perioden 1992-95. Jeg analyser først programleggingen i
beste sendetid, for deretter å se hvordan programtilbudet utviklet seg på
andre tider av døgnet. Primærkilde for analysen er kanalenes program-
skjemaer slik de framkommer i Programbladet, men jeg trekker også på
intervjuer og dokumenter. Når man skal analysere programflateutviklingen
er det vanskelig å sondre mellom hva som er en nøye uttenkt plan og hva
som er tilfeldigheter. Det er dermed nyttig å supplere med andre kilder.
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Beste sendetid: TV-konkurransens hovedarena
I TV-kanaler verden over er det vanlig å dele døgnet inn i fem sendeflater med
ulike kjennetegn: Morgen, dag, ettermiddag, beste sendetid (prime time) og
sein kveld/natt. Disse periodene avgrenses ut fra undersøkelser som viser
hvor mange mennesker som er hjemme til en hver tid, hvordan publikum er
sammensatt, og hvilke andre aktiviteter som foregår.

Den perioden som regnes som beste sendetid varierer fra land til land. I
noen land regnes prime time fra 18.00, mens andre steder øker ikke TV-
seingen skikkelig før rundt 20.00. Selv om det er forskjeller mellom ulike land,
er seerpotensialet vanligvis høyest rundt klokka ni om kvelden, da folk flest
er ferdige med arbeid og husarbeid. I Norge opererer de fleste kanalene med
en «beste sendetid» fra klokka 19.00-23.00. Resten av døgnet må TV-kanalene
i større grad konkurrere med andre gjøremål om seernes oppmerksomhet.

At det er stor forskjell på hvor mange seere man kan regne med, får vi et
inntrykk av ved å se hvor stor andel av det potensielle publikum som var til stede
foran skjermen på ulike tidspunkt. I 1995 var gjennomsnittet på hverdager
(mandag-fredag) følgende for ulike tidsperioder (Norsk TV-meterpanel/MMI):

02.00-12.00: 2 % av potensielle seere
12.00-17.00: 5 %
17.00-19.00: 16 %
19.00-23.00: 35 %
23.00-02.00: 9 %

Forskjellene her har naturligvis mye med tilbudet å gjøre. Det er likevel ingen
tvil om at sentral kveldstid ikke bare er den mest attraktive perioden for
kanalene, men at den er betydelig høyere prioritert enn alle andre perioder.
I NRKs planer for 1996 sier de det slik:

Hovudmålsetjinga til Fjernsynet for 1996 er å framleis vere den leiande
fjernsynskanalen i Noreg, med eitt breitt programtilbod av høg kvalitet.
Fjernsynet vil konsentrere ressursane sine om den sentrale sendetida
mellom 1900 og 2300 (NRK 1994-96: 60).

I TV2 sier de følgende om hvor viktig prime time er:

TV2 får høy markedsandel utenom prime time. Men TV2 skal være en
brei og allsidig kanal og må alltid prioritere prime time høyest. TV2 skal
ha en høy markedsandel i prime time og må bruke mesteparten av sine
ressurser i denne perioden (intervju med Arve Løberg 28.3.95).
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Prinsipper for programleggingen i beste sendetid
I kommersielt fjernsyn har det alltid vært klare regler for hva som kan sendes i
prime time. Det er «umulig» å sende program som krever for mye av seerne eller
som retter seg til avgrensede målgrupper: dette er tida da «familien» sitter sammen
foran apparatet. Familieprofilen gjør det også umulig å sende mye vold og sex;
mange land har formaliserte regler som forbyr slike innslag før klokka 21.00.
Retningslinjer som dette finnes også i de norske kommersielle kanalene. Arve
Løberg, TV2s informasjonssjef, sier følgende om profilen i prime time:

I tidsrommet 19.00-23.00 skal TV2 være bredest mulig. Stikkord er ikke-
ekskluderende. At vi sendte en film som Mad Max i dette tidsrommet skyldtes
en feil innad, vår profil søndag i beste sendetid er bred familiefilm som ikke
ekskluderer noen. Både mor og far skal like den, og vi vet at vold ekskluderer
kvinnene. Vi har også en del serier som kunne ha fått god oppslutning i
prime time, som for eksempel Verden i krig, men disse er ikke brede nok for
våre krav og sendes derfor seinere på kvelden (intervju 28.3.95).

Det sier seg selv at forestillingen om at «familien» sitter sammen foran fjern-
synsskjermen setter relativt stramme rammer for programvariasjonen. I
Norge er tradisjonelle kjernefamilier med mindre barn i mindretall blant
husholdningene, men i beste sendetid programlegges det likevel med disse
for øye. Dette skyldes naturligvis at dette er en gruppe forbrukere annon-
sørene gjerne vil ha fatt i. Problemet med prime time er imidlertid også at det
er da alle har best tid til å se på TV, og siden det er vanskelig å treffe alle på
en gang, vinner ofte «familieprofilen». Når flere er samlet skjer det langt færre
kanalbytter, og det er derfor vanskelig for en kanal å konkurrere med et godt
enkeltprogram som appellerer til en mer avgrenset målgruppe. Dette viser
seg spesielt i helgene da TV-seing i enda større grad enn ellers er en kollektiv
aktivitet: da vil program som appellerer bredt kunne regne med inflaterte
seertall, selv om få av husholdningens medlemmer virkelig liker programmet.

Innenfor beste sendetid finnes det imidlertid rom for variasjon ut fra hvem
markedsforskerne mener har kontroll over fjernkontrollen til enhver tid.
Ifølge Paterson (1990) opererer britiske programleggere med følgende bilde
av publikum: Fram til 19.30 har «barna» kontroll, deretter bestemmer «mor»
fram til 21.00 (og hun velger «familieprogram» – solidarisk som hun er), og
deretter overtar «far» den dominerende rollen fram til sengetid. Dette er ikke
særlig forskjellig fra de publikumsforestillingene som eksisterer i norske
reklamekanaler. Også i TV2 baserer de seg på forestillingen om at mennene
får mer kontroll over fjernkontrollen fra klokka ni og utover (se blant annet
VG 11.3.93).

Uten navn-1 19.02.04, 15:37144



145

KAPITTEL 8: PROGRAMLEGGING OG MOTPROGRAMMERING I NRK OG TV2

Som vi så over er TV2s mål i beste sendetid å appellere så bredt som mulig,
innenfor rammen av familieprofilen. Men også NRKs programpolitikk i beste
sendetid er ment å ha bred appell. Som vist i forrige kapittel, ble det i
forbindelse med etableringen av TV2 satt faste seertallsmål for ulike deler av
NRKs sendeflate; målsettingen var at de fleste programmene på sentral
kveldstid skulle appellere til et flertall i befolkningen. Innenfor denne
hovedrammen var det imidlertid åpnet for at det kunne sendes 1-2 program
hver kveld som rettet seg mot mer avgrensede publikumsgrupper. Ved hjelp
av nyhets- og aktualitetssendingene og et par andre program med bred
appell, skulle så det store publikummet hentes inn igjen.

En programpolitikk som dette var bare mulig fordi antallet program var
blitt kraftig utvidet på 1980- og 1990-tallet. En viktig grunn til at det er så lett
å huske monopoltidas programmønster, er faktisk at det ble sendt så få
program per kveld. En typisk mandagskveld på 1970-tallet bød for eksempel
bare på ett program i tillegg til Dagsrevyen, mandagsfilmen og Kveldsnytt:

Eksempel: Programtilbudet i beste sendetid mandag 27.10.1975:
19.30: Dagsrevyen
20.10: Pan – kulturmagasin
20.55: Mandagsfilmen – Britisk spillefilm
22.10: Kveldsnytt
22.15: Slutt

Mandager som dette var det også mange av på 1980-tallet, men nå var
hovedregelen at det var to program i tillegg til filmen og nyhetene. Går vi
derimot til en mandag midt på 1990-tallet finner vi ikke bare fire program
mellom Dagsrevyen og spillefilmen, men også ett eller flere program etter
Kveldsnytt:

Eksempel: Programtilbudet i beste sendetid mandag 23.10.1995:
19.00: Dagsrevyen
19.35: Antikviteter og snurrepiperier
20.30: Schrødinger spesial
21.00: Redaksjon 21
21.25: TV-sporten
21.35: Mandagsfilm: Amerikansk spillefilm
23.35: Kveldsnytt
23.45: Grip ordet komiker
00.05: Ønskebildet
00.15: Slutt
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Mandagskvelden i beste sendetid på NRK i 1995 hadde altså ni program der
sytti- og åttitallets hadde fire eller fem. Dette er mulig fordi beste sendetid er
utvidet i begge ender (sluttidspunktet på 1990-tallet er hele to timer seinere
enn på 1970-tallet), og fordi programmene er blitt kortere.

I det følgende skal vi se på konkurransen fra tidlig til seint i beste sendetid,
og drøfte hvordan kanalene programmerte i forhold til hverandre i årene
1992-95.

Dagsrevyen og seerkonkurransen
i første del av prime time
Helt fra 1960-tallet, fjernsynets første tiår, har Dagsrevyen fungert som «lead-
in»-program nummer en i Norge; det programmet som får folk til å slå på for
å begynne kveldens TV-seing. Seerundersøkelser har gjennomgående gitt
Dagsrevyen svært høye seertall, på linje med de mest populære sportsbegiven-
hetene og underholdningsprogrammene. Da TV2 skulle begynne sine send-
inger var NRK-ledelsen svært opptatt av å utnytte denne posisjonen mer be-
visst. Det ble derfor besluttet å forlenge Dagsrevyen og flytte den en halv time
fram fra 2. mars 1992.

Flyttingen av Dagsrevyen ble, som allerede nevnt, møtt med protester. Siste
gang programmet hadde vært flyttet fram i tid var i 1975, og siden den gang
hadde flere ulike interesser og organisasjoner arbeidet for å flytte det tilbake.
I ettertid kan vi se debatten om flyttingen av Dagsrevyen som en av de siste
store monopoldebattene; bare få år seinere virker det merkelig at flyttingen av
et fjernsynsprogram en halv time fram skulle skape slike kulturpolitiske bølger.
Debatten illustrerer imidlertid godt hvordan moderne programflatetenking kan
komme i konflikt med store seergruppers oppfatning av hva som er godt og
riktig, og hva som i utgangspunktet passer inn i folks hverdagsrutiner.

Fra NRKs synspunkt var imidlertid flyttingen av Dagsrevyen viktig for å
befeste NRKs posisjon tidlig i beste sendetid. Mens TV2 fra første stund var
rimelig fornøyd med seeroppslutningen etter deres egne nyheter klokka
21.00, var oppslutningen i perioden 19.00 til 21.00 et stort problem.
Problemet var rett og slett at TV2 ikke hadde noe høypreferanseprogram tid-
lig i prime time som kunne måle seg med Dagsrevyen, og dermed ikke greide
å hente inn det ønskede antall seere tidlig på kvelden. Det første året satset
TV2 store ressurser på et daglig magasinprogram, God ettermiddag Norge,
etterfulgt av nok et norskprodusert program, spørrekonkurransen Askelad-
den. I God ettermiddag var det innbakt en kort nyhetssending og værmel-
ding, og tanken var at denne pakken skulle lære publikum et nytt mønster
for fjernsynsseing tidlig på kvelden. Pakken fungerte imidlertid ikke etter
oppskriften, og bare nyhetssendingen 18.30 overlevde det første året.
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I årene som fulgte forsøkte TV2 seg med mange ulike program for å under-
grave Dagsrevyens stilling. Den tidlige nyhetssendingen klokka 18.30 ble
blant annet utvidet for i større grad å kunne «tømme» Dagsrevyen for saker,
og etter dette ble det blant annet sendt fiksjonsserier og spørreprogram i hori-
sontale striper. På selve tidspunktet for Dagsrevyen ble det først en markert
økning i oppslutningen med konkurranseprogrammet Jeopardy som ble
sendt daglig på hverdager fra oktober 1994. Våren 1995 lå Jeopardy på en
rating på 9 %, og selv om det var langt igjen til Dagsrevyens seertall, var dette
den høyeste ratingen TV2 hadde hatt på det tidspunktet. Finn H. Andreassen,
programdirektør i TV2, beskrev i 1995 tanken bak Jeopardy slik:

Tanken er at Jeopardy skal være med på å ødelegge for Dagsrevyen, og
det gjør det jo også. Det var et ganske grundig studium for å finne
hvilken type demografi som ser på et slik program. Det er faktisk omtrent
de samme som er opptatt av nyheter – og derfor la vi Jeopardy akkurat
der. Det er motprogrammering fra vår side (intervju 29.3.95).

Etter Dagsrevyen: Seerkonkurransens daglige klimaks
Om konkurransen var intens på Dagsrevytidspunktet var den enda mer
intens ved Dagsrevyens avslutning. I perioden som studeres her markerte
Dagsrevyens avslutning TV-konkurransens daglige klimaks; dette var et
tidspunkt da mange var ute med fjernkontrollen for å sjekke tilbudet på ulike
kanaler. For å fange opp flest mulig av disse seerne la TV2 konsekvent sine
mest påkostede underholdnings- og fiksjonsprogram til dette tidspunktet.
Dette gjaldt blant annet de norskproduserte situasjonskomediene Mot i
brøstet, Radio 2, og Bot og Bedring. Programpolitikken i TV2 tilsa at på dette
tidspunktet skulle det være avkobling og humor:

Da har folk brukt hue gjennom hele Dagsrevyen eller Jeopardy og bør
få lov til å more seg litt (intervju med Arve Løberg 28.3.95).

Det var imidlertid ikke bare enkelt å plassere program etter Dagsrevyen. I
forbindelse med at Dagsrevyen ble flyttet i 1992, ble sendingen forlenget til
35 minutter, og det nye slutt-tidspunktet klokka 19.35 skapte mye hodebry
for konkurrentene. For at det skal være lett for publikum å huske sende-
skjemaet, forsøker kanalene å begynne flest mulig program på hele eller
halve klokkeslett, og TV2 bestemte seg derfor for at det var 19.30 og ikke
19.35 som var det riktige tidspunktet å begynne nye program på. Overgangen
her var imidlertid ikke helt enkel, og TV2 prøvde mange ulike tiltak for å
lokke seerne over til seg klokka 19.30. I februar 1995 la TV2 for eksempel
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inn en større værmelding klokka 19.25 – rett før NRKs værmelding – for å
trekke seerne over til seg før Dagsrevyen tok slutt og NRK fikk anledning til
å introdusere programtilbudet for resten av kvelden.

TV2 motprogrammerte altså mot NRK, som motprogrammerte (på for-
skudd) gjennom å flytte Dagsrevyen en halvtime fram. Og motprogrammering
avler mer motprogrammering. Allerede før TV2 ble etablert, opplevde NRK
at «dragsugeffekten» etter nyhetene varierte sterkt med hvilke program som
ble sendt. Dersom det ble sendt et program med betraktelig lavere seer-
tallspotensiale enn Dagsrevyen, gikk en stor del av publikum over til
konkurrentene, og da kunne det være vanskelig å trekke dem tilbake seinere
på kvelden. For å bøte på dette la NRK gradvis om programtilbudet etter
nyhetene. En analyse av hvilke program som ble sendt umiddelbart etter
Dagsrevyen fra 1970-tallet og fram til 1995, viser en gradvis forskyvning mot
«lettere» og mer allmenne programtilbud. Kategorien «lettere» refererer her til
sport, underholdning og fiksjonsserier, samt feature-, service- og natur-
program. Kategorien «tyngre» refererer til program av samfunnsorienterende
og kulturell art, inkludert dokumentarprogrammer, kulturmagasin, musikk,
undervisning og program for avgrensede målgrupper (barn/ungdom).
Undersøkelsen er basert på et utvalg på fire uker hvert år.70

Figur 1. Programmet etter Dagsrevyen: andelen «tyngre» vs. «lettere».

Vi ser av figur 1 at det i monopoltida var vanlig å plassere kulturorienterende og
samfunnsorienterende program rett etter Dagsrevyen, men at denne tendensen
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ble gradvis mindre markert og opphørte helt på 1990-tallet. Mer krevende og
spesialiserte program nøt ikke lenger godt av den drahjelpen de kunne ha fått
ved å ligge etter nyhetene, og seere som ønsket seg noe annet enn det bredt
appellerende på dette tidspunktet, ville dermed ikke finne det på noen av kanal-
ene. Her er det imidlertid viktig å presisere at NRKs programtilbud, også etter de
endringene som er beskrevet over, var rimelig variert på dette tidspunktet. I
tillegg til underholdningsprogram som Da Capo og Dette er ditt liv, var det etter
Dagsrevyen også plassert magasinprogram innen service, feature og natur: Ut i
naturen, Refleks og Norge Rundt.71 TV2s tilbud var mindre variert; i sine tre første
år på lufta plasserte TV2 bare unntaksvis noe annet enn underholdning og
populærfiksjon på dette tidspunktet.

NRKs forsøk på å holde posisjonen i første del av beste sendetid var relativt
vellykket i perioden som analyseres her, tatt i betraktning den intense
motprogrammeringen på dette tidspunktet. To utviklingstrekk var imidlertid
verdt å merke seg mot slutten av perioden. Dette var for det første at TV2s
nyhetssending klokka 18.30 fikk høyere seeroppslutning, og også innholds-
messig fikk mer karakter av å være en hovednyhetssending (Helland 1996).
Den andre tendensen var utvidelsen av NRKs regionale nyhetstilbud; fra mars
1996 sendte NRK regionale nyhetssendinger før Dagsrevyen over hele landet.
Dette var nok et tiltak for å styrke Dagsrevyens posisjon som «lead-in»-
program til beste sendetid.

TV2-nyhetene og seerkonkurransen
i siste del av «prime time»
Fra første stund fikk TV2 bedre oppslutning i siste halvdel av beste sendetid:
i perioden 21.00-23.00 var markedsandelen betydelig høyere enn i perioden
19.00-21.00. Ifølge Niels Ketil Andresen i TV2 hadde også denne siste peri-
oden bedre demografi: mens mange eldre «fløt inn» etter Dagsrevyen var
seermassen på TV2 fra Nyhetene og utover yngre og mer velutdannet – om
enn noe mannsdominert (intervju 29.11.93). Også i TV2 var det dermed slik
at plassen etter kveldens hovednyhetssending var den mest attraktive. Det
reklamespottet som hadde høyest oppslutning lå for eksempel mellom
Nyhetene og Været, og mange av de programmene som fikk høyest seertall
de første tre årene lå rett etter Nyhetene.

TV2s hovednyhetssending lå imidlertid for seint på kvelden til at «lead-in»-
effekten kunne utnyttes fullt ut; det var vanskelig å bygge bro fra program-
mene tidlig på kvelden og fram til Nyhetene. I den grad TV2 greide å hente
inn seerne før Dagsrevyen, var det mange som falt av og ikke vendte tilbake
før etter TV2s egen hovednyhetssending. For å bryte dette mønsteret gjorde
TV2 relativt store endringer i sendeskjemaet høsten 1995. En rekke program
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som hadde opparbeidet seg gode seertall i «slottet» etter Nyhetene ble flyttet
fram til perioden mellom klokka 20.00 og 21.00. Dette gjaldt blant annet
Holmgang, Dokument2, Øyenvitne og Riksdan. At slik flytting ikke er uten
risiko viser seg særlig i tilfellet Riksdan, som fikk sine seertall sterkt redusert,
og ble tatt av noen måneder seinere. For TV2 var imidlertid det enkelte
programs oppslutning i denne sammenheng mindre interessant enn forsø-
kene på å bygge en sammenhengende høy seerkurve i beste sendetid.

Heller ikke på dette området fikk imidlertid TV2 bygge sine seerkurver i
fred. Fra august 1994 la NRK sin nye aktualitetssending Redaksjon21 frontalt
ovenfor TV2s nyheter på alle hverdager. Begrunnelsen fra NRKs side var
både et ønske om å ta seere fra TV2 og misnøye med de eksisterende
aktualitetsprogrammenes innretning. Det var også et argument at endringen
ville gjøre fjernsynskvelden mer håndterlig totalt sett; den nye strukturen
gjorde det blant annet mulig å sende hele spillefilmer uten å fylle opp
mesteparten av beste sendetid. Heller ikke denne gangen unnslapp imidler-
tid NRK kritikk. Både politikere og andre reagerte på NRKs motprogrammering,
og reaksjonen var også sterk i TV2. Arve Løberg sa det slik i Dagbladet 9.4.94:

Da vi la opp sendetidspunktene for våre nyheter, var det viktig for oss å
unngå kollisjon med Dagsrevyen. Vi skulle – og skal fortsatt være – et
alternativ. Vi har derfor prøvd å finne vår plass i fjernsynsbildet ut fra
hva NRK gjør – for ikke å sende det samme til de samme tidene. Hvis NRK
nå går den motsatte veien, må vi selvfølgelig ta konsekvensen av det.

Ole Kristen Harborg, leder for utvalget som hadde foreslått omorganiserin-
gen i NRK, kommenterte dette slik i VG 29.8.94:

Siden begge programmene henvender seg til folk som er samfunns-
interesserte, er det mulig at vi gjør valget litt vanskeligere for seerne. Men
det kan ikke vi ta hensyn til. Akkurat som TV2 og andre kanaler ønsker
vi oss flest mulig seere.

At NRKs motprogrammering begrenset TV2s ekspansjonsmuligheter, ble
bekreftet av blant annet nyhetsredaktør Bjarne Berg i VG 26.11.95. Her, som
ellers når det gjelder programlegging, er det imidlertid viktig å ikke se seg
blind på konkurransen som årsaksfaktor; NRK har faktisk i alle år flyttet rundt
på sine aktualitetsprogram. Ser vi på plasseringen av NRKs aktualitets-
sendinger gjennom første halvdel av 1990-tallet, ser vi at tilbudet er endret
hvert eneste år. Også tidligere på 1990-tallet har slike sendinger vært plassert
klokka 21.00 eller der omkring:
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Endringer i NRKs aktualitetsprofil fra 1990-1996
Høst-90:Antenne ti tirsdag og torsdag 22.00
Høst-91:Antenne ti tirsdag 21.00 og torsdag 21.15
Høst-92:Antennetimen torsdag 20.30.

Kveldsaktuelt mandag og onsdag 22.00
Høst-93:Antennetimen torsdag 20.45.

Kveldsaktuelt mandag, tirsdag og onsdag 22.10
Høst-94:Debatt21 onsdag 21.00.

Redaksjon21 mandag, tirsdag og torsdag 21.00
Høst-95:Til debatt onsdag 20.45.

Redaksjon21 mandag, tirsdag og torsdag 21.00
Høst-96:Tjueen mandag-torsdag 21.00 (med Til debatt onsdag 21.15

og Redaksjon 21 mandag, tirsdag og torsdag 21.15)

Dette illustrerer kanalenes manglende manøvreringsfrihet i konkurranse-
situasjonen: handlinger som tidligere ble tolket som naturlige sesongvariasjoner,
blir på 1990-tallet tolket som strategiske utspill og motprogrammering. NRKs
stadige omorganiseringer mellom klokka 20.30 og 22.00 illustrerer imidlertid
også kanalens manglende «is i magen» i forhold til å hente inn igjen de seerne
som i timene etter Dagsrevyen forsvant til andre kanaler. I dette lyset kan vi også
se innføringen av daglige sportsnyheter klokka 21.25 høsten 1995. Her er
elementet av strategisk motprogrammering helt åpenbart i og med at sendin-
gen ble lagt umiddelbart før TV2s sportsnyheter klokka 21.30. TV2 lot
imidlertid ikke NRK få smette foran seg, og flyttet sine sportssendinger fem
minutter fram, slik at de to sendingene kom til å ligge frontalt ovenfor
hverandre 21.25. Slik ble de liggende fram til NRK endret sin aktualitetsflate nok
en gang høsten 1996; denne gang i forbindelse med etableringen av NRK2.

Så langt har vi sett på programleggingen time for time i beste sendetid i
årene 1992-95. Vi har sett at hovedpoenget med motprogrammeringen var
å treffe de samme (brede) seergruppene. I tiden etter Dagsrevyen ga dette
seg utslag i at «lettere» programtyper i løpet av få år ble helt dominerende.
Rundt klokka 21.00 var utslagene av motprogrammeringen enda tydeligere:
da sendte begge kanaler nyheter, aktualiteter og sport.

Motprogrammeringen hadde altså konsekvenser for publikums valgmulighe-
ter. På det tidspunktet da seergrunnlaget var størst – fra Dagsrevyen og til og med
TV2-Nyhetene – ble variasjonen i programtilbudet redusert i årene 1992-95.

Fredag kveld – ukas mest konkurranseutsatte
Så langt har analysen vært begrenset til NRKs og TV2s programtilbud i beste
sendetid. I det følgende skal jeg også trekke inn andre reklamefinansierte
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kanaler og drøfte motprogrammeringen slik den fortonte seg på de ulike
ukedagene. Som nevnt er det ikke mellom NRK og TV2 vi finner den mest
intense konkurransen, men mellom TV2 og de andre reklamefinansierte
kanalene. Disse kanalene representerte naturligvis også en utfordring mot
NRK, både før og etter at TV2 ble etablert.

På samme måte som konkurranseintensiteten varierte i løpet av døgnet,
var det stor variasjon mellom ulike ukedager i perioden som diskuteres her.
«Den store TV-krigen» var ikke mange måneder gammel før det ble tydelig
at fredagen skulle bli den mest konkurranseintensive dagen. Fredagen
markerte slutten på arbeidsuka, og folk satt lenger oppe om kvelden enn på
andre hverdager. Fredagskvelden var dermed en god dag for annonsørene
til å vise fram sine varer før lørdagens handlerunder. Lørdagskvelden var ikke
på langt nær så attraktiv, da var jo butikkene stengt neste dag.

Fredagskonkurransen hadde imidlertid også sammenheng med historiske
endringer i NRK. På NRK hadde fredagene, historisk sett, vært regnet til
hverdagene, og programtilbudet hadde vært dominert av opplysning og
kultur. Slik var det helt opp til begynnelsen av 1990-tallet. Etterhvert var det
imidlertid sterke krefter i NRK som ønsket å utvide underholdningstilbudet
utover den tradisjonelle lørdagsunderholdningen.I forbindelse med omleg-
gingen i NRK-fjernsynet fra 1.1.91 ble det for første gang utlyst en lederstilling
med ansvar for «hverdagsunderholdning», dvs. all underholdning utenom
lørdag kveld. Tordis Aavatsmark, som ble tilsatt i denne stillingen, beskriver
i ettertid sine prioriteringer slik:

Målet har hele tiden vært at det skulle være et underholdningstilbud
hver dag. Min førsteprioritet var likevel å gjøre fredagen til en
underholdningskveld. Man behøvde ikke gå langt utenfor Norges
grenser for å oppdage at fredagen var en stor underholdningsdag
(intervju 12.2.96).

Aavatsmark henviser her til erfaringer fra andre europeiske land, som
utvilsomt spilte en rolle for at holdningen innad i NRK endret seg på dette
punktet. Det er imidlertid grunn til å tro at disse erfaringene var aktualisert
gjennom det faktum at TVNorge på fredagskveldene sendte sitt populære
quiz/game show Casino. Casino begynte allerede i 1989, og hadde allerede
før TV2 ble etablert, opparbeidet seg en betydelig seeroppslutning. Med
reorganiseringen av fredagsflaten høsten 1992 fikk imidlertid Casino skarp
konkurranse fra NRK. NRK Weekend som kom på lufta uka før TV2 begynte,
inneholdt blant annet tre underholdningsprogram «rygg mot rygg» på
fredagskvelden – med Norge Rundt som lead-in og etterfulgt av populær
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seriefiksjon i Detektimen. Selv om deler av underholdningen hadde karakter
av å være «infotainment» gjorde dette fredagen til en nokså rendyrket
underholdningskveld på NRK.

TVNorges og NRKs gode grep på fredagskvelden gjorde ikke situasjonen lett
for TV2 den første høsten. TV2 forsøkte riktignok å være med i konkurransen,
blant annet med det musikalske underholdningsprogrammet Casablanca, uten
at dette trakk de helt store seergruppene. Mens NRKs Par-i-bol  hadde over
900 000 seere i gjennomsnitt og Casino nesten 400 000 for hele året 1992, hadde
Casablanca – på tross av TV2s betydelig større distribusjon enn TVNorge – bare
267 000 seere i gjennomsnitt (Norsk TV-meterpanel/MMI).

Fra januar 1993 var imidlertid TV2s hovedsatsing å etablere fredagen som
fyrtårn, blant annet ved hjelp av Scene2 og Mot i brøstet (se kapittel 5). Denne
strategien var relativt vellykket; fredagen ble den nest beste dagen for TV2
i 1993, etter tirsdag, og flatbyggingen førte til at alle programmene denne
kvelden fikk høyere seeroppslutning. TV2 fikk imidlertid ikke beholde sitt
gode utgangspunkt på fredagskveldene; også her var mønsteret at mot-
programmering avler mer motprogrammering. På samme måte som «slottet»
etter Dagsrevyen ble det tidspunktet da alle forsøkte å trekke til seg seerne
med attraktive og publikumsvennlige program, ble fredagen den kvelden da
samtlige kanaler forsøkte å overgå hverandre med brede underholdnings-
konsepter. I årene som fulgte la NRK konsekvent store underholdningssatsinger
til fredagene, blant annet Rondo, Endelig fredag, Sveip & Seinsveip og Wiese.
Og konkurrentene fulgte opp med Nå eller aldri, Riksdan, Hjemme hos Paus,
Oppdraget,Takk skal du ha og Stjerner i sikte (TV2), Casino og Comeback
(TVNorge), og Fangene på fortet (TV3).

Den intense motprogrammeringen på fredagskveldene førte imidlertid til
reaksjoner blant publikum. Da det ble kjent at de tre største norske kanalene,
TV2, TVNorge og NRK, hadde lagt sine store underholdningssatsinger
frontalt ovenfor hverandre på fredagskveldene høsten 1995, drysset det inn
med leserbrev både til aviser og TV-stasjoner. Dette førte til at TVNorge
bestemte seg for å endre tidspunktet for sitt fredagsprogram. Hallvard Flat-
land begrunnet dette slik i et intervju med VG 19.8.95:

Vi har fått svært mange henvendelser til TVNorge etter at det kom frem
at Dan Børge Akerø, Tande-P og jeg skulle på skjermen samtidig. Vi vil
at folk skal få et best mulig utbytte av TV-kvelden, derfor har vi flyttet
sendetidspunktet.

Dette er bare ett av flere eksempler på at frontal (like-for-like) mot-
programmering, som er en av TV-konkurransens mest opplagte konsekven-
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ser, møtes med reaksjoner blant publikum. Selv om enkelte program ble
flyttet, ble imidlertid ikke tilbudet på fredagskvelden sett under ett, mer
allsidig. Oppsummeringsvis kan vi si at mens programtilbudet i monopoltida
knapt ga mulighet for å velge underholdning på fredagskveldene, ga
programtilbudet i konkurransesituasjonens fire første år, små muligheter for
å velge noe annet.

Sett under ett, klarte NRK å beholde et seertallsmessig forsprang på
fredagskveldene i den perioden som analyseres her. I 1994 gikk markeds-
andelen på fredagene i beste sendetid ned både for TV2 og TVNorge, og NRK
hadde nesten tre ganger så høy markedsandel som TV2 på sentral kveldstid
(Norsk TV-meterpanel/MMI, Riksuniverset). Men TV2 fortsatte å «putte
penger på fredagen», som underholdningssjef Trygve Rønningen formulerte
det i mars 1995:

Vi fortsetter med å putte penger på fredagen, og som tidligere er vi opptatt
av å bygge hele kvelden. Det hjelper lite å putte penger på et program som
Riksdan hvis vi ikke samtidig gjør det andre steder, da kan vi like gjerne
flytte hele programmet. Vi satser på å holde oppe hele fredagen, å være
med i konkurransen der. På fredagene vil vi ha et reellt alternativ til de
andre kanalene (intervju 28.3.95).

Tordis Aavatsmark, underholdningssjef i NRK, kommenterer fredagskonkur-
ransen slik fra NRKs synsvinkel, i begynnelsen av 1996:

Lørdagen er fortsatt den viktigste underholdningskvelden for NRK. Men
jeg forstår godt at man kan få det inntrykket at fredagen er like viktig.
Da vi begynte å bygge opp fredagsunderholdningen i NRK, visste vi ikke
at denne kvelden ville bli så konkurranseutsatt. Dette har jo først og
fremst å gjøre med hvordan de kommersielle kanalene opererer, det at
fredagen er den beste dagen for annonsørene å profilere seg på fordi
butikkene er åpne dagen etter osv. Men dette var vi mindre bevisste på
i 1991, og det er interessant at det var våre kommersielle konkurrenter
som måtte lære oss dette (intervju 12.2.96).

Konkurransesituasjonen de andre ukedagene
TV2s satsing på fredagen fra januar 1993 var ingen enkeltstående prioritering,
men et ledd i en dag-for-dag-strategi for å undergrave de andre reklame-
kanalenes posisjon. En slik dag-for-dag-strategi var blant annet brukt av det
fjerde nettverket i USA, Rupert Murdochs FOX Network (Block 1990). Som
vi har sett i kapittel 4 hadde TV2 store problemer med å ta markedsandeler
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fra TVNorge og deres godt innarbeidede underholdningsprogram: Casino,
sendt mandag og fredag, og Reisesjekken, sendt søndag og torsdag. Høsten
1992 lanserte også TVNorge en publikumstreffer på onsdagene; et populis-
tisk debattprogram med tittelen Klart Svar.

 TV2s mål var å bli markedsleder i flerkanaluniverset, og da måtte de
komme opp med et mer attraktivt tilbud enn TVNorges på disse ukedagene.
Utgangspunktet for TV2s dag-for-dag-strategi var tirsdag, som fra første
øyeblikk hadde vært TV2s beste kveld målt i seeroppslutning. Tirsdag hadde
tradisjonelt vært en seriøs dag på NRK, og denne dagen var det også fritt for
publikumsmagneter på TVNorge. Som vi har sett var fredagen den neste
dagen TV2 satset på, før de i mars 1993 erklærte at de var klare til å «ta» søndag
og onsdag (Aftenposten 6.3.1993). En måned seinere uttrykte direktør Geir
Kjærnes at TV2 hadde nok en ukedag i sikte:

Strategien vår er å ta dag for dag. Nå har vi et bra grep om tirsdag,
fredag og søndag, og satser på mandag, onsdag og torsdag (Aftenposten
19.4.93).

Jeg skal ikke her gå i detalj på motprogrammeringen mellom kanalene disse
ukedagene, men bare understreke at TV2 ikke nøyde seg med å legge sin
egen frontale motprogrammeringsstrategi. TV2 gjorde også sitt for å svekke
de andre reklamekanalenes programtilbud. Blant annet kjøpte TV2 opp
programlederne i TVNorges debattprogram Klart Svar på onsdagene, ga
programmet et nytt navn: Lønning og Staff, og sendte det mot TVNorges
Reisesjekken på torsdagene. Og sakte men sikkert opparbeidet TV2 seg posi-
sjonen som markedsledende blant de norske reklamefinansierte kanalene.
Hvor godt TV2 hadde lyktes med sin strategi viste seg ikke minst i at TVNorge
våren 1996 bestemte seg for å legge om hele sitt programtilbud for å kon-
kurrere bedre med TV2; Casino ble tatt av etter mer enn fem år og Reise-
sjekken ble endret og sendt bare en gang i uka.

Til slutt i dette avsnittet skal jeg knytte noen kommentarer til utviklingen
på lørdagskvelden; det som tradisjonelt har vært den store samlende TV-
kvelden i Norge. Det faktum at TV2s mål med dag-for-dag-strategien først og
fremst var å undergrave de andre reklamefinansierte kanalene, understrekes
ytterligere gjennom at lørdagene, som var den dagen NRK var seertallsmessig
dominerende, forble lavt prioritert helt fram til 1995. Sesong etter sesong
sendte NRK bredt anlagt familieunderholdning, serier og fiksjon hele
lørdagskvelden, mens konkurrentene brukte lørdagen mer eller mindre som
en «dumpingplass» for innkjøpte serier som de ikke fikk plass til andre steder.
Med noen unntak var hovedregelen at de reklamefinansierte kanalene denne
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kvelden verken forsøkte å utkonkurrere NRK eller satset på å presentere et
alternativt programtilbud av noenlunde kvalitet.

Det var først høsten 1994, etter at TV2 hadde blitt den største kommersielle
aktøren også blant dem som fikk inn TV3 og TVNorge, at TV2 gjorde sine
første forsøk på å konkurrere mot NRK på lørdagskveldene. Den første
satsingen gikk ut på å sende samtlige av de 13 Olsen-banden-filmene. Dette
førte til en økning i TV2s markedsandel på lørdagskveldene, men fortsatt
hadde NRK et enormt forsprang og fortsatt var lørdag TV2s dårligste dag.
Dette gjorde TV2 ydmyke i forhold til lørdagskonkurransen. Umiddelbart før
TV2 skulle lansere sin første større underholdningsflate lørdag kveld,
formulerte TV2s underholdningssjef Trygve Rønningen seg på denne måten:

Vi er fryktelig ydmyke i forhold til å utfordre NRKs lørdagsmonopol. Jeg
ler litt når jeg hører folk si at det er lett å utkonkurrere NRKs gamle
travere. Sannheten er at de har et enormt lojalt publikum og deres styrke
er ubestridelig. Det å fighte en lørdag er ingen lett jobb, og jeg tror ikke
på kortsiktig gevinst her. Det kan godt ta år før vi er på et nivå som er
akseptabelt på lørdager, og da må vi vurdere under marsjen om det er
verdt det, eller om man skal satse på andre steder i sendeskjemaet. Det
er jo vanvittig ressurskrevende å lage lørdagsunderholdning (intervju
28.3.95).

Våren 1996 kunne TV2 oppsummere at de heller ikke denne gangen hadde
lyktes med sin lørdagsunderholdning, og samme høst forsøkte de en helt ny
strategi; nemlig å legge sin nyproduserte norske dramaserie De syv søstre opp
mot NRKs lørdagsunderholdning.

NRK, på sin side, var ikke i tvil om at det var et hovedmål å beholde den
høye oppslutningen lørdag kveld. Tordis Avatsmark sa det slik i februar 1996:

Lørdagsunderholdning har alltid vært en av det sentrale pillarene i
NRKs tilbud, sammen med Dagsrevyen og de virkelig store begivenhe-
tene. Lørdagsunderholdningen på NRK er fortsatt det fjernsynspro-
grammet som samler familien foran TV-skjermen en gang i uken
(intervju 12.2.96).

Programleggingen resten av døgnet
Et hovedtrekk ved fjernsynsutviklingen er at kanalene tar i bruk stadig flere
av døgnets timer. Dermed øker den totale sendetida. NRKs årlige sendetid
var i 1987 i underkant av 3000 timer; i 1991 var tallet 3200 timer og i 1994
hadde dette økt til over 3500 timer. Da hadde imidlertid TV2 allerede passert
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NRK: TV2 sendte 3700 timer i 1994 og hadde som uttalt mål å sende døgnet
rundt. Finn H. Andreassen sa det slik i mars 1995:

Vi er motoren i utviklingen – motoren i veksten i fjernsyns-Norge – og
det gjør at vi om ikke altfor mange år er over på 24 timers sendeflate
(intervju 29.3.95).

Dette understreker en viktig forskjell mellom lisensfinansierte og reklame-
finansierte kanaler; de sistnevnte tenderer i større grad enn de førstnevnte
mot å fylle hele døgnet. For hver times utvidelse kan de kommersielle
kanalene selge mer reklametid og dermed tjene mer penger, forutsatt at
programmene er billige nok. I praksis betyr dette at timene utenom beste
sendetid blir fylt med program som er langt rimeligere enn dem som sendes
på kveldstid: innkjøpte fiksjonsserier, repriser, sponsede program der
utgiftene er dekket av andre oppdragsgivere, enkle magasinprogram der alle
medvirker gratis osv. Dersom programutgiftene er dekket av andre opp-
dragsgivere, er det i utgangspunktet fullt mulig å sende «smale» program i
denne perioden; reklameinntektene vil da gi rent overskudd for TV-
kanalene.

Lisensfinansierte kanaler står i utgangspunktet i en annen situasjon. De
tjener ingenting på å utvide programflaten. Når de likevel gjør det, kan det ha
ulike årsaker. En årsak er naturligvis at de vil konkurrere med de reklame-
finansierte kanalene om markedsandelene. En annen grunn er at de trenger
mer plass for å kunne opprettholde variasjonen i programflaten. Etter hvert som
konkurransen i beste sendetid blir mer intens, blir det større behov for å sende
program rettet mot avgrensede målgrupper på andre tidspunkt. Behovet for å
holde utgiftene nede utenom beste sendetid vil imidlertid også være virksom
i denne typen kanaler; konsekvensen av å utvide sendetiden vil jo ellers være
at det må brukes mindre penger i de mest konkurranseutsatte periodene.

I siste del av kapitlet skal jeg drøfte hvilke prinsipper som kjennetegner
programleggingen utenom beste sendetid, og analysere hvordan NRK og
TV2 brukte disse timene i årene 1992-95.

Morgen og dag-TV
NRK har siden 1980-tallet sendt frokost-TV med ujevne mellomrom, men
bare på lørdagene. I Norge ble dermed TV2 den første kanalen til å innføre
regulære egenproduserte morgensendinger på hverdager. God morgen
Norge ble sendt for første gang 24.10.1994. Grunnenheten er her et daglig
studiomagasin som brytes opp av hyppige nyhetsendinger, værmeldinger,
trafikktips, reklame, trailere, mosjon, matlaging osv.

Uten navn-1 19.02.04, 15:41157



DEN STORE TV-KRIGEN – NORSK ALLMENNFJERNSYN 1988-96

158

TV2s morgensendinger konkurrerer både med radio og aviser, og ved
ettårsjubileet var det bare NRK-P1 som hadde større oppslutning om morg-
enen (Aftenposten 23.10.95). Og midt på 1990-tallet var TV2 fortsatt den
eneste kanalen som sendte egenproduserte TV-sendinger på dette tidspunk-
tet. I helgene er det imidlertid annerledes: da sendte både TV2, NRK og TV3
tegnefilmer og annet stoff rettet mot barn i morgenflaten. I denne sammen-
heng er det interessant å merke seg at det var først når det åpnet seg et
«tomrom» i forlengelsen av morgen-TV-sendingene at det ble etablert faste
barne-TV-sendinger i TV2. Kristin Helle-Valle, som var ansvarlig for barne-
sendingene fra høsten 1994, sier det slik:

Det ble på en måte naturlig å si: OK, siden frokost-TV ikke sender på
lørdag og søndag så lager vi barne-TV som en forlengelse av den
sendeflaten, da har vi etablert morgensendinger hele uka (intervju
27.3.95).

TV2s barne-TV på lørdag og søndag morgen var for øvrig et interessant
eksempel på at det også i Norge var mulig å få til en koordinasjon av
sendeflatene i den hensikt å lage et bredere tilbud til publikum. NRK sendte
opprinnelig barne-TV fra 08.30, men endret sitt opplegg slik at TV2 kunne
få sendetid fra 08.00 til 09.00. Denne sendeflatekoordineringen var, i følge
Kristin Helle-Valle, et resultat av personlige bekjentskaper, og selv om tiltaket
ble applaudert av ledelsen, var det ingen tegn til at det ville få videre
konsekvenser. Det viste seg da også at det ikke var vilje til å opprettholde
ordningen på lengre sikt. Kalle Fürst, leder for NRKs barne- og ungdomsav-
deling, kommenterte utviklingen slik ett år seinere:

Da Barne-TV begynte på TV2 på helgemorgener inviterte vi TV2 til et
samarbeid om koordinering av sendetider, og flyttet vår morgen-
sending fra 08.30 til 09.00 – slik at sendingene ikke skulle kollidere. Ett
år seinere planla så TV2 å legge repriser av sine barneprogram oppå
våre sendinger – da endret vi holdning og la våre sendeflater samtidig
som deres. Selv synes jeg det er barnslig at NRK og TV2 skal holde på å
konkurrere slik de gjør nå, dette er et veldig lite land og sendeflatene
burde vært bedre samordnet. Men for at vi skal få dette til, må TV2
skjønne at de ikke bare kan kjøre sitt løp og tenke kommersielt hele tiden,
mens vi tenker smalt (intervju 21.12.95).

Mens morgentimene har en viss status i TV-kanalene, er timene midt på dagen,
fra 09.00 til 15.00, adskillig lavere prioritert.72 Det potensielle publikum er lite
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og mange av dem som er hjemme – pensjonister, arbeidsledige, skiftarbeidere
og husmødre – har lav status og kjøpekraft. NRK har hovedsakelig brukt dag-
timene til å sende skolefjernsyn, og da bare noen få dager per uke. Ellers
brukes dagtimene til sportssendinger og overføringer av politiske debatter og
seremonier.

Reklamefinansierte kanaler har i større grad forsøkt å utnytte dagtimene.
En egen kanal, Dag-TV, begynte formiddagssendinger i Norge i oktober
1993. Kanalen baserte sine seerprognoser på tidsnyttingsundersøkelser fra
Statistisk Sentralbyrå, som viste at en tredjedel av befolkningen var hjemme
mellom ni og ett på formiddagen (Aftenposten 9.9.93). Få av disse lot seg
imidlertid friste av Dag-TVs studiomagasin, serier og konkurranser, og
kanalen gikk konkurs etter kort tid. Ellers har TV3 vært pioner også på dette
området: her går det i ett med fiksjonsserier, filmer og «home shopping» hele
dagen. TV2 sendte fra 1995 magasindelen av dagens morgensending i
reprise på formiddagen, fulgt av repriser på andre av ukas program. TV2
har også sendt «home shopping» på dagtid, men dette ble i første omgang
stoppet pga. konflikter med myndighetene om hvordan slike sendinger
skulle oppfattes.

I helgene ser det hele annerledes ut; da øker seerpotensialet på dagtid.
Lørdager og søndager på NRK har vært fylt med sportsendinger, undervis-
ning, repriser på ukas egenproduksjoner og spillefilmer. På søndagene
sendes det også høymesser. De kommersielle kanalene sender serier,
spillefilmer, repriser og sport.

Ettermiddagstimene
Etter hvert som vi nærmer oss prime time blir sendetiden mer interessant for
TV-kanalene. Ettermiddagstimene mellom 15.00 og 17.00 har historisk sett
vært lite utnyttet på NRK, men dette endret seg med økningen i konkurranse-
nivået. I 1988 ble kveldens første nyhetssending, Ettermiddagsnytt, flyttet
fram fra 17.55 til 17.00 som et ledd i å utvide ettermiddagsflaten. Siden den
gang har starttidspunktet blitt presset stadig lengre framover.

TV2 begynte den første høsten sendingene rundt klokka 17.00, men
allerede etter noen måneder ble tidspunktet flyttet fram til 14.00. Fra høsten
1994 ble perioden mellom 15.15 og 17.30 erklært som «ungdomstid» på TV2,
med vekt på innkjøpte fiksjonsserier og musikkvideoer. En slik satsing på
ungdom i de tidlige ettermiddagstimene er velkjent fra andre land, og gradvis
fulgte NRK etter. I 1994 begynte NRK kveldens sending med fiksjonsserier for
ungdom klokka 17.00, og året etter ble det etablert et fast ungdomsmagasin
på hverdager fra klokka 16.00. Kalle Fürst, leder for NRKs barne- og
ungdomsavdeling, kommenterte utviklingen slik ved utgangen av 1995:
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Vi hadde en veldig lang diskusjon innad om vi skulle sende program for
skolebarn og yngre tenåringer på ettermiddagstid. I den perioden var
jeg sjef for Barneredaksjonen, og var blant dem som var skeptiske. Det
var først og fremst fjernsynsledelsen som ønsket at vi skulle være med å
demme opp for de kommersielle kanalene på dette tidspunktet. Jeg må
i ettertid innrømme at min vurdering da var feil. Vi ser nå at det er en
stor potensiell seergruppe på ettermiddagstid – 25 % av målgruppa ser
enten på NRK eller TV2. Det er få andre tider på døgnet da vi har en slik
oppslutning i målgruppa (intervju 21.12.95).

Historisk sett har timene umiddelbart før Dagsrevyen vært en tid da NRK har
sendt mer målgrupperettede program og ivaretatt sine forpliktelser overfor
minoritetsgrupper: mindre barn, eldre, døve, den samiske befolkningen og
andre språklige minoriteter. Fra midten av åttitallet kan det imidlertid spores
en tendens i retning av at ettermiddagsflaten utnyttes til mer allmenne program:
underholdning, aktualitetsprogram, fiksjonsserier og etterhvert også regionale
nyhetssendinger. Ettermiddagsflaten har alltid vært standardisert i noen grad,
, men utviklingen mot faste «slots» er likevel svært merkbar på nittitallet. Fra
1992 er ukedagene tilnærmet identiske fra uke til uke. Nå fungerer timene før
Dagsrevyen i høy grad som innpiskere, «lead-in», til beste sendetid.

Dette er i enda høyere grad mønsteret i TV2. De har fra første øyeblikk
brukt perioden mellom klokka 17.30 og 19.00 til bredt appellerende program
som kunne trekke inn publikum før Dagsrevyen begynte på NRK. Det er også
verdt å merke seg at det er i disse timene vi finner de mest utpregede
eksemplene på plassering av program i horisontale striper. De samme
programmene sendes til fast tid hver dag som et ledd i å utvide prime time
og venne folk til å slå på fjernsynet på et tidligere tidspunkt.

Sein kveld og natt
Sein kveld og natt er perioden fra klokka 23.00 og fram til TV-kvelden slutter.
I programleggernes øyne er dette en periode for spesielt interesserte. Da har
de fleste lagt seg, og tanken er at de som er våkne i større grad tåler
provokasjoner og overraskelser. Det faktum at eldre mennesker legger seg
før yngre, og at akademikere og folk i frie yrker legger seg seinere enn andre
folk, åpner her et rom for å sende mer krevende og spesialiserte program
innen kunst, kultur, økonomi og samfunnsliv. Her kan det også være et rom
for mer dristige, voldelige og erotiske filmer og serier; det forutsettes at barn
og eldre er gått til sengs og at publikum er mer mannsdominert enn ellers på
døgnet. For øvrig er natta en lavstatusflate, med mindre den kan utnyttes til
betal-TV, slik for eksempel BBC har gjort.
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For NRKs del har timene etter klokka 23.00 i liten grad vært brukt, men
i takt med utvidelsen av sendetida, har sluttidspunktet blitt skjøvet nærmere
midnatt på hverdager, og enda seinere i helgene. Som lisensfinansierte
kanaler i andre land, brukte NRK i stigende grad de seine kveldstimene til å
ivareta spesielle public service-forpliktelser, og til å sende filmer og kultur-
program rettet inn mot mindre målgrupper. TV2, på sin side, hadde fra første
stund et seinere sluttidspunkt enn NRK. I den seine kveldsflaten har det for
det meste vært sendt fiksjonsserier, men også her kunne vi i noen grad finne
program for spesielle målgrupper, f.eks. livssynsprogram, musikkprogram
og program om bilhold og økonomi. I tråd med målet om en 24-timers
sendeflate, begynte TV2 høsten 1995 å sende nyheter ved midnatt.

Avslutning: Motprogrammering og konkurranse
I dette og foregående kapitler har jeg drøftet de prinsippene kanalene legger
til grunn når de strukturerer sine sendeskjema, og vist hvordan disse prin-
sippene ga seg utslag i motprogrammering mellom kanalene i årene 1992-
95. Jeg har videre vist hvordan ønsket om å bygge høye seerkurver, både i
offentlige og private kanaler, førte til flere tilfeller av frontalmotprogrammering
i beste sendetid. Hovedtendensen var at program med høyt seerpotensiale,
og i flere tilfeller også program i samme sjanger, ble plassert rett overfor
hverandre i sendeflaten. I tillegg til dette kom de private kanalenes strategi
med kun å programsette tilbud beregnet på et majoritetspublikum i beste
sendetid, for dermed å trekke til seg høyest mulige reklameinntekter. Dette
førte i sin tur til at også det lisensfinansierte NRK, ved flere anledninger,
stokket om på sitt programtilbud for å kunne fylle sine egendefinerte seer-
tallsmål. Her spilte særlig nyheter, sport og andre aktualitetssendinger en
viktig rolle.

Et hovedmønster i perioden 1992-95 var altså at kanalene motprogrammerte
i den hensikt å sikre seg høyest mulig seeroppslutning. Når det gjaldt de
formene for motprogrammering som går ut på å koordinere sendeflatene i
den hensikt å beskytte utsatte program og sikre et bredere tilbud til publikum,
var det lite av dette. Det eneste eksemplet på slik koordinering mellom NRK
og TV2 var barne-TV-sendingene på helgemorgener, og dette samarbeidet
brøt sammen etter kort tid. Dette på tross av at både NRK og TV2 var definert
som allmennkringkastere, og at et hovedmål med TV2 hadde vært å øke
bredden og mangfoldet i programtilbudet.

Når det gjaldt programtilbudet til andre tider på døgnet var det større
forskjeller mellom kanalene. Som reklamefinansiert kanal var TV2, som vi har
sett, «motoren» når det gjaldt å ta i bruk stadig flere av døgnets timer, og TV2
var ved utgangen av 1995, fortsatt den eneste norske TV-kanalen som sendte
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egenproduserte morgensendinger på hverdagene. TV2 hadde også et større
tilbud på dagtid og sein kveldstid Også på dette området ble imidlertid møn-
steret etter hvert preget av større likhet. Dette gjaldt først og fremst på
ettermiddagen der NRK fulgte etter TV2 når det gjaldt å etablere et tilbud for
eldre barn og tenåringer. Begge kanalenes tilbud på tidlig kveldstid ble også
i økende grad preget av å være «lead-in»-program til beste sendetid.

Uten navn-1 19.02.04, 15:41162



Kapittel 9:

NRK 1988-96: Programtilbudets
sammensetting og profil

I de foregående kapitlene drøftet jeg motprogrammeringen mellom kanalene
og de prinsippene som legges til grunn for plassering av ulike program til
ulike tider. I de to siste kapitlene i denne delen ser jeg mer konkret på hvordan
NRK og TV2 forsøker å løse de dilemmaene som følger av konkur-
ransesituasjonen. Jeg drøfter hvordan omleggingene i retning av sendeflate-
styring, faste seertallsmål og motprogrammering har gitt seg utslag i end-
ringer i programflatens sammensetting for NRKs vedkommende, og hvordan
TV2 har forsøkt å finne sin egen nisje, som skiller seg både fra NRKs og de
andre reklamefinansierte kanalenes profil. Jeg peker også på hvordan ulike
programtyper har ulik strategisk betydning for de to kanalene i denne
situasjonen. Mens noen programtyper er sentrale for å signalisere troverdig-
het og seriøsitet, er andre viktige for å oppnå høye seertall, rekruttere
attraktive målgrupper, styrke kontakten med publikum eller markere nasjo-
nalt ansvar.

I dette første kapitlet tar jeg for meg NRK, mens neste kapittel er viet TV2.
I begge kapitlene analyseres programtilbudet på to nivå. Første nivå gjelder
utvalget av programtyper i beste sendetid, forstått som fordelingen mellom
visse grove programkategorier i den tiden folk flest har best mulighet for å
se fjernsyn. For å analysere dette har jeg klassifisert programmene i henhold
til en relativt konvensjonell programtypologi med åtte hovedkategorier:
Samfunnsorientering (inkl. nyheter), lett fakta, kultur og undervisning,
underholdning, fiksjon, sport, barne- og ungdomsprogram og reklame73.
«Beste sendetid» er definert til 19.00-23.00 (19.00-24.00 på fredager og
lørdager) og undersøkelsen er basert på programtilbudet i en 14-dagers
periode hver høst. For NRKs vedkommende har jeg tatt med årene 1988-95
og for TV2s vedkommende 1992-95. For å få et bredere sammenliknings-
grunnlag nasjonalt og internasjonalt har jeg også undersøkt tilbudet på
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svenske, danske og britiske lisenskanaler i 1992, og TVNorges programtilbud
i 1992-95 (undersøkelsen er dokumentert i detalj i vedlegg 3. Her finnes også
fullstendige tabeller).

Inndelingen i programkategorier av denne typen er naturligvis problema-
tisk all den tid fjernsynet hele tiden overskrider tradisjonelle sjangergrenser
og utvikler nye tilbud i grenselandet mellom etablerte programtyper. Den
statistiske analysen vil derfor bli supplert med en mer allmenn drøfting av de
to kanalenes programprofil. Med programprofil mener jeg hva slags konkrete
programideer den enkelte kanal velger å realisere innenfor hovedkategori-
ene, programmenes innretting og målgruppe, og graden av standardisering
vs. variasjon innenfor den enkelte programkategori. Disse kjennetegnene
ved programmene betegnes gjerne med begreper som programformat eller
-konsept. Jeg ser også på hvordan kanalene selv velger å profilere sitt tilbud
i offentligheten.

Selv om jeg i høy grad har konsultert programmene i seg selv, inneholder
framstillingen ikke analyser av enkeltprogram eller serier. Mine kilder til å
drøfte kanalenes profil er først og fremst den programinformasjonen som
kommer fra kanalene selv: programaviser (TV2) og Tall og fakta (NRK);
informasjon fra aviser og programblad, «loggene» som blir brukt til å utarbeide
seerstatistikker, intervjuer med nøkkelpersoner i de to kanalene, og årsmel-
dinger fra de to selskapene.

Diskusjonen handler fortsatt om perioden 1988-95 (1992-95 for de private
kanalenes vedkommende). Der det er aktuelt trekker jeg imidlertid linjene
fram til etableringen av NRK2 høsten 1996.

Programstatistikk og debatten om NRKs programprofil
I dette kapitlet tar jeg altså for meg utviklingen av NRKs programprofil fra
slutten av 1980-tallet og fram til midt på 1990-tallet. Som vist i del I har NRK,
i disse årene, fått klare politiske signaler om ikke å bli for like sine private
konkurrenter. Like fullt har NRK, med jevne mellomrom, blitt kritisert for å
løpe fra sine allmennkringkastingsforpliktelser.74

Selv om mye av kritikken på dette området har kommet fra NRK-ansatte
selv, har ledelsen i NRK gjennomgående hevdet at konkurransesituasjonen
ikke har ført til forskyvninger i programtilbudet. Daværende fjernsyns-
direktør Andreas Skartveit hevdet for eksempel i et intervju med Klasse-
kampen i mars 1992, at det ikke var skjedd vesentlige endringer i pro-
gramtilbudets sammensetting, og at det var en «myte» at seertall var blitt så
viktige i NRK (14.3.92). Hans etterfølger, Kent Nilssen, brukte i et foredrag
i Kringkastingsrådet tre år seinere programstatistikk for å dokumentere at
NRK hadde «samme profil og bredde i programpolitikken som før mono-
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polet ble oppløst», og hevdet at de manglende forskyvninger i retning av
mer populære programformater dokumenterte at NRK ikke var «så fiksert
på tall og seermålinger som våre kritikere anklager oss for» (referert i
Tidssignalet 21/95). Også NRKs informasjonsdirektør Hanne Løchstøer har
i flere avisinnlegg hevdet at det ikke er skjedd vesentlige forskyvninger i
programsammensettingen i fjernsynet (se blant annet innlegg i Aftenposten
16.10.95).

Ledelsen i NRK-fjernsynet bruker altså programstatistikk som ett av flere
virkemidler for å underbygge at det ikke er skjedd endringer i NRKs tilbud.
Statistikk som dette kan imidlertid tolkes på ulike måter, avhengig av hvor-
dan programkategoriene defineres og hvilke år man bruker som sammen-
likningsgrunnlag. I NRKs tilfelle har de programkategoriene som er i bruk,
vært justert flere ganger; blant annet ble større endringer gjennomført i
klassifikasjonssystemet i 1992. Dette gjør at man ikke uten videre kan bruke
NRK-statistikken, slik denne framkommer i årsmeldingene, til sammenlik-
ning over tid. Minst like viktig er det imidlertid at NRK bare unntaksvis har
offentliggjort tall for programsammensettingen i beste sendetid. Så lenge
programstatistikken dekker det totale tilbudet, er det ikke mulig å avgjøre
hvor omfattende endringene i programtilbudet virkelig er; store forskyvnin-
ger i tidspunkt og plassering kan skjule seg bak et overordnet bilde av
stabilitet.

Disse forholdene utgjør en del av begrunnelsen for at jeg har valgt å gjøre
en egen mindre undersøkelse av programsammensettingen i beste sendetid.
I tillegg kommer naturligvis nødvendigheten av å kunne gjøre sammenlik-
ninger på tvers av kanalene. Hovedpoenget med en programstatistikk er ikke
at denne skal gi et perfekt bilde av programtilbudet til en hver tid, men at den
skal være relevant i forhold til de problemstillingene som skal undersøkes.
I mitt tilfelle betyr dette at statistikken må kunne fungere komparativt og si
noe om utviklingen over tid. Så langt har det ikke vært mulig å bruke den
statistikken de norske kanalene selv produserer til forskningsoppgaver av
denne typen; måten statistikkene er satt opp på varierer fra kanal til kanal,
og i noen tilfeller også fra år til år.

NRK 1988-95:
Hovedtendenser i programtilbudet i beste sendetid
Gir så min analyse av utvalgte uker i beste sendetid støtte til det bildet av
stabilitet som fjernsynsledelsen i NRK har forsøkt å tegne? Både ja og nei.
Innenfor de fleste hovedkategoriene er programtilbudet preget av stabilitet,
mens det for noen programtyper ser ut til å ha skjedd større forskyvninger
i måten tilbudet settes sammen på.
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Figur 2.1 – 2.7. viser hovedresultatene fra undersøkelsen når det gjelder pro-
gramsammensettingen på NRK i beste sendetid 1988-95. Figurene viser at de
fleste programkategoriene har gjennomgått relativt små endringer, dersom vi
ser perioden under ett. Det er blitt noe mer samfunnsorientering (nyheter,
aktualiteter, dokumentar – figur 2.1), noe mindre fiksjon (drama, filmer, serier
– figur 2.2) og noe mer lett fakta (feature, natur, service- og forbrukerprogram
– figur 2.5). I denne sistnevnte kategorien er det først og fremst naturpro-
grammene som øker. Mens det fantes få naturprogram i undersøkelses-
periodene seint på 1980-tallet, øker andelen slike program til rundt 5 % av
beste sendetid i 1995.

Så langt er hovedinntrykket en relativt stabil fordeling mellom hovedkatego-
riene over tid. To kategorier skiller seg imidlertid ut med mer dramatiske
endringer når det gjelder omfanget i beste sendetid. For det første har det vært
en økning i den type program som jeg har definert som underholdning: kon-
kurranser, variete, satire, talkshow, infotainment o.l. Denne type program har økt
sin andel fra 6 % i undersøkelsesperioden i 1988 til 18 % i 1995 (figur 2.3). Bryter
vi ned på ukedager, ser vi at det først og fremst er fredagene som har fått et økt
underholdningstilbud75, men det har også vært en økning i underholdningen på
andre hverdager. Dette er, som antydet i forrige kapittel, en ny tendens på 1990-
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tallet. NRK har naturligvis også tidligere sendt underholdningsprogram på
hverdagene, men disse har ikke hatt noen regelmessig plass i programflaten.
I 1988 og 1989 forekom det for eksempel ikke ett eneste program av den typen
jeg har definert som underholdning fra mandag til torsdag i mine undersøkelses-
perioder, og bare noen få slike program på fredagene.

Den andre hovedtendensen er at det har vært reduksjon i det jeg med en
fellesbetegnelse har kalt kultur & undervisning i beste sendetid (figur 2.4).
Denne kategorien omfatter i min undersøkelse undervisningsprogram,
kulturmagasiner, enkeltstående kulturprogram, forskningsformidling, reli-
gion, livssynsprogram og musikkprogram i ulike former. Samlet hadde slikt
stoff i 1988 en andel på 21 % av tilbudet i undersøkelsesperioden, mens tallet
for 1995 var 9 %.

Dersom vi bryter dette stoffet ned på underkategorier (figur 3) ser vi at det
først og fremst er andelen undervisningsprogram som reduserer sin andel.
I 1988 og 1989 utgjorde undervisning henholdsvis 3 % og 5 % av program-
tilbudet i beste sendetid i undersøkelsesperiodene, men dette reduseres
gradvis til null fra 1993. Analysen viser imidlertid at også det øvrige
kulturstoffet reduserer sin andel over tid, selv om det her er større forskjeller
fra år til år.

Kultur, musikk, livssyn, vitenskap Undervisning
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Figur 3. NRK 1988-95: Undervisning vs. andre kultur- og musikkprogram
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Så langt har jeg sett på resultatene for perioden 1988-95 under ett. Går vi
nærmere inn i materialet, ser vi imidlertid at de største endringene skjedde
i årene umiddelbart før TV2 begynte sine sendinger. Her er de endringene
som kommer fram i undersøkelsen svært markerte. I løpet av noen få år på
begynnelsen av 1990-tallet ble andelen underholdning fordoblet, det ble
betydelig mer samfunnsorientering, mens andelen kultur & undervisning
ble redusert til en tredjedel. De store utslagene her kan i noen grad være
tilfeldige. Likevel er det mye som tyder på at omleggingen til sendeskje-
mastyring på begynnelsen av 1990-tallet, var en viktigere årsak til endrin-
gene i NRKs programtilbud enn den seinere motprogrammeringen mellom
kanalene.

Mot slutten av perioden, dvs. etter etableringen av TV2, kan det observeres
noen nye tendenser. Andelen kulturprogram øker nok en gang, det skjer en
nedgang i andelen samfunnsorientering, og økningen i lettere faktaprogram
trer tydeligere fram. Mest markert er imidlertid økningen i sportsprogram-
menes andel (figur 2.6). Mens andelen sport i beste sendetid lå rundt 3 % på
begynnelsen av 1990-tallet, steg denne til 7 % i 1995. Dette var omtrent
samme andel som på TV2 (se neste kapittel).

Oppsummeringsvis kan vi altså slå fast at de endringene som er drøftet i
de foregående kapitler, har ført med seg forskyvninger i måten program-
tilbudet settes sammen på. At underholdningen økte og andelen kultur &
undervisning ble redusert i beste sendetid, er i høy grad i tråd med tesen om
at public service-institusjonene nærmer seg sine reklamefinansierte konkur-
renter. Hvor «nært» NRK er kommet konkurrentene, får vi først svar på etter
å ha sett på TV2s og TVNorges programtilbud i neste kapittel. Før vi går videre
med analysen av NRKs programprofil, kan det imidlertid være interessant å
se hvordan NRKs tilbud ser ut i forhold til lisenskanaler i andre land.

NRK vs. lisenskanaler i andre land
For å kunne si noe om hvordan NRKs programprofil tar seg ut i et
internasjonalt perspektiv, har jeg for undersøkelsesperioden i 1992 gjort en
sammenlikning mellom NRK og tilbudet på de svenske, danske og britiske
«søsterkanalene» i beste sendetid (BBC1, BBC2, DR, SVT1 og SVT2). Under-
søkelsen viser at mens det var relativt små forskjeller mellom kanalene når
det gjaldt omfanget av de mindre programtypene i beste sendetid, var det
store forskjeller når det gjaldt kanalenes totalprofil. I forhold til de andre
kanalene markerte NRK seg med en utpreget informasjons- og faktaprofil i
beste sendetid. Som vist i figur 4 hadde NRK mest samfunnsorientering av
samtlige kanaler (inkludert «toerkanalene» SVT2 og BBC2). NRK hadde også
minst fiksjon av samtlige «hovedkanaler»:76
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I denne sammenheng er det interessant å merke seg at en kanal som BBC1
viste hele 49 % fiksjon i beste sendetid i undersøkelsesperioden. Dette er ikke
bare dobbelt så mye fiksjon som NRK sendte, som vi skal se i neste kapittel
er det også mer enn det som ble sendt på TV2 og TVNorge.

Når det gjelder andre programtyper er det, som nevnt, lite som tyder på
at NRK skiller seg ut. NRK hadde i 1992 en relativt mindre andel sportspro-
gram enn andre lisenskanaler i beste sendetid, men her har NRK seinere
kommet opp på de andre kanalenes nivå. De tydeligste forskjellene går ellers
mellom de svenske og britiske tokanalsystemene på den ene siden og
enkanalsystemene NRK og DRTV på den andre. I de førstnevnte systemene
er de mindre programtypene i større grad fordelt mellom kanalene (for en
fullstendig oversikt over programsammensettingen på de utenlandske kana-
lene, se tabell 8 i vedlegg 3).

Informasjonskanalen NRK
Sammenliknet med lisenskanaler i andre land, hadde altså NRK en mer
utpreget informasjons- og faktaprofil i beste sendetid. Dette stemmer godt
med det bildet NRK ga av seg selv. «Brei satsing på faktaprogram i god
sendetid har vore eit kjennemerke for NRK», skrev NRK i årsmeldingen for
1994. I årene 1992-95 opptok informasjonsprogrammene («samfunnsoriente-
ring» og «lett fakta» sammenlagt) i gjennomsnitt 44 % av programtilbudet på

NRK
SVT1

SVT2
DRTV

BBC1
BBC2

Samfunn (Nyheter, aktualitet, dokumentar)

Fiksjon (Filmer, serier, enkeltstykker)
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P
ro

se
n

t 
av

 t
ilb

u
d

et
 i 

b
es

te
 s

en
d

et
id

Figur 4. Samfunnsorientering vs. fiksjon på NRK, SVT1 og 2, DRTV og BBC1 og 2.
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NRK i undersøkelsesperiodene. Legger vi til kulturprogrammenes andel er vi
oppe i over 50 % av tilbudet på NRK i beste sendetid.

Blant faktaprogrammene spilte særlig nyhetene en viktig strategisk rolle
for NRK. Sammen med helgeunderholdningen og de store sportsbegivenhetene
var nyhetene sentrale for å bygge sendeflater og trekke publikum inn til nye
timers fjernsynsseing. Som vi har sett, spilte imidlertid også andre fakta-
program, og da særlig aktualitetsprogram og «lett fakta», en viktig rolle for
måten NRK satte sammen programflatene sine på.

Innenfor disse programkategoriene skjedde det imidlertid betydelige
endringer i måten de faktiske programmene ble organisert og profilert på.
Mest markert var overgangen fra enkeltprogram og løst definerte program-
serier, til faste magasinprogram med et gjenkjennelig format, bred appell
og høy frekvens i sendeflaten. Denne tendensen var aller mest utpreget for
aktualitetsstoffets vedkommende. Fra 1993 ble det etablert faste aktualitets-
konsepter med sending tre eller flere ganger per uke sentralt i prime time
(Kveldsaktuelt, Redaksjon 21, Tjueen). Denne tendensen fortsatte i NRK2,
der programtilbudet høsten 1996 blant annet inneholdt en fast «aktualitets-
time» med de samme magasinprogrammene på alle hverdager. Etablerin-
gen av NRK2 ga også NRK mulighet til å følge etter TV2 når det gjaldt å
utvide nyhetstilbudet; nå ble det nyheter hver time i de to kanalene sett
under ett.

De mange faste nyhets- og aktualitetsprogrammene rammet inn sende-
flatene på en adskillig mer rigorøs måte enn tidligere. At NRK var villig til å
gi slipp på den fleksibiliteten de tidligere hadde på dette området, understre-
ker hvor sterk posisjon nyheter og aktualiteter egentlig hadde i NRK. Dette
stoffet var ikke bare egnet til å bygge sendeflater; det var også helt sentralt
for å legitimere NRK som en seriøs allmennkringkaster på det journalistiske
området.

Konkurransen fra TV2 og i noen grad også fra andre private kanaler, gjorde
imidlertid at NRK ikke kunne innkassere denne legitimeringsgevinsten like
selvfølgelig som tidligere. I forhold til denne utfordringen valgte represen-
tanter for NRK offentlig å markere avstand til måten andre kanaler la opp sine
nyhets- og aktualitetssendinger på. I en rekke debattinnlegg, kronikker og
utspill argumenterte NRKs nyhetsledelse, i perioden som diskuteres her, for
at NRKs nyhets- og aktualitetsdekning var – og skulle være – mer seriøs enn
konkurrentenes. NRKs nyhetssjef Tom Berntzen ordla seg blant annet slik i
et innlegg i Aftenposten (23.8.95):

Vi skal ikke være som de andre. Vi skal ha vår selvstendige linje. For
almenkringkasteren NRK går det klare grenser. Jeg vil heller høre at vi
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er grå og kjedelige enn at vi er tabloidiserte ... Det stilles andre krav til
oss i NRK og Dagsrevyen enn til kommersielle kanaler. Det er vi oss meget
bevisst (se også Gunnar Høidahls kronikk i Dagbladet 30.9.95).

Ikke alle lot seg imidlertid overbevise om at NRKs nyhetsdekning virkelig var
så annerledes som det her ble gitt uttrykk for, og debatten gikk høyt om NRKs
nyhetsprofil i disse årene. Et viktig innslag i denne debatten var spørsmålet
om NRK var i ferd med å nærme seg TV2 når det gjaldt nyhetsprioriteringer
og utvalget av saker, mens andre var mer opptatt av hvordan NRKs historiske
rolle som «statskanal» preget nyhetsbildet i Dagsrevyen. At NRKs nyhetsprofil
i større grad var preget av det «offisielle» nyhetsbildet enn TV2s, ser ut til å
stemme med de resultater forskere har kommet fram til etter å ha sammen-
liknet nyhetstilbudet på NRK og TV2. Kort oppsummert viser slike undersø-
kelser at det var stor likhet mellom de to kanalenes nyhetsprioriteringer, i
hvert fall på dager med mange store saker. Innenfor dette hovedbildet var
det imidlertid også tydelige forskjeller: TV2 hadde mer krim, ulykker,
forbrukerstoff og kuriosa enn NRK, som på sin side hadde mer utenriks,
politikk, økonomi, arbeidsliv og tyngre samfunnsstoff (Emanuelsen 1995,
Rørslett og Idås 1993, Helland 1996, Årdal og Schinstad 1993, Andersen m.fl.
1993, 1996).

Et annet trekk ved NRKs samfunnsorienterende profil var de mange
dokumentarprogrammene, både innkjøpte og egenproduserte. Dette er
program som er adskillig mer ressurskrevende å produsere enn nyhets- og
aktualitetsprogrammene. I 1992 ble det satt som mål at NRK skulle vise en
egenprodusert dokumentar per uke (NRK 1993-95: 68), mens årsrapporten
for 1994 sa at det skulle produseres «fleire tyngre dokumentarprogram» (NRK
1994-96: 60).

Ukentlige magasinprogram innen fakta og kultur
Mens tendensen innen nyheter og aktualiteter gikk i retning av flere daglige
program sentralt i beste sendetid, gikk tendensen innen det øvrige fakta-
og kulturområdet (inkludert mange såkalte «hverdagsunderholdningspro-
gram») i retning av ukentlige magasinprogram og fellesvignetter. Ut i natur-
en, Kulturoperatørene, Brennpunkt, Refleks, U, Da Capo og Søndag er alle
eksempler på ukentlige vignetter som ble etablert på 1990-tallet for å gi
sendeflaten regularitet og gjenkjennelighet. Disse konseptene ble, i tråd
med NRKs krav til seeroppslutning på sentral kveldstid, profilert utad som
«brede» formater der målsettingen var å nå utover de allerede interesserte.
I 1994 ble for eksempel den nye vignetten for livssynsprogram, Søndag,
presentert slik:
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Vi må forsvare en anstendig seeroppslutning. Vi skal legge det opp slik
at det kan interessere mange seere. Vi skal ha stor bredde både i form
og innhold (prosjektleder Stray Nordberg til VG 20.11.94)

Også Kulturoperatørene ble i sin tid profilert som et program som ikke skulle
være noe «highbrow-program for de spesielt interesserte» (Aftenposten
5.6.92), selv om redaksjonssjef Jorunn Veiteberg, i et intervju med Norsk medie-
tidsskrift 1/94, understrekte at Kulturoperatørene var «et tilbud til dem som
var opptatt av kunst og kultur fra før» (Hægeland 1994: 63). Da Kulturopera-
tørene høsten 1995 ble erstattet med nyskapningen Frifant, beskrev imidlertid
Stein Roger Bull målgruppa som adskillig bredere enn dette (Klasse-kampen
8.10.95):

Frifant er forsøk på å nå de breie seergruppene som vi må ha i sentral
sendetid med kulturstoff. Vi valgte vekk å lage program for de som
allerede tilhører menigheta. De har jo andre opplevelseskanaler. De
leser bøkene, kjøper platene osv.

Samme høst ble hovedsatsingen innen musikk, Fritt spillerom, lansert som et
«musikkprogram med løsere snipp» med følgende programerklæring: «Vi tar for
oss alle sjangre og ingen musikkstil er mindre verdt enn andre» (VG 17.8.95).

Som vi skal se førte den nye kulturprofilen til kritikk, og ett år etter var Kul-
turoperatørene tilbake i ny utgave. Det er også viktig å understreke at det ikke
er noe nytt at NRK forsøker å nå bredt ut med sine fakta- og kulturprogram;
tanken om å nå utover de allerede interesserte er selve kjernen i folkeopp-
lysningsbegrepet. Det nye ligger først og fremst i at magasinformatene blir
den dominerende programformen når det gjaldt informasjon og kultur på
sentral kveldstid, og at programflatetankegangen, sammen med kravene til
en bestemt seeroppslutning, reflekteres inn i måten programmene defineres
og profileres på.

I dette lå det også at programmene i større grad enn tidligere skulle være
journalistiske i sin orientering. Målsettinger som «å sette ting på dagsorden»
og «skape debatt» var viktigere enn å appellerere til etablerte kulturinteresser
og institusjoner; programmene skulle ikke være «mikrofonstativ» eller «ropert»
for institusjonene. «Ekspertene trenger ikke fylle kunstprogrammene alene.
Framover ønsker vi i større grad å få såkalte vanlige folk i tale», uttrykte Jorunn
Veiteberg i 1994 (Hægeland 1994: 61). Maiken Ims, daværende leder av
allmennavdelingen i NRK, ga uttrykk for en liknende policy for livssynspro-
grammenes vedkommende i 1993. Hun understrekte at avdelingen ville bort
fra program som bare var «avlat»:
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Vi har bevisst valgt å endre formatene slik at de kommuniserer bedre
med seerne. Vi ønsket å friske opp livssynsstoffet og gjøre det mer
journalistisk (intervju 22.11.93).

De mange nye flatene innen aktualitet, fakta, kultur og hverdagsunderholdning,
innebar nye krav til avdelingene når det gjaldt å produsere faste program til
faste tider. En viktig forutsetning for at dette kunne realiseres, var at det ble
etablert fjernsynsproduserende enheter på distriktskontorene, og nye
samarbeidsrutiner mellom distriktskontorene og Marienlyst. Flere faste
programposter ble lagt ut til Tromsø, Bergen og Trondheim i perioden som
diskuteres her.77 Etableringen av samarbeidsrutiner der ulike produksjons-
miljø måtte innordne seg en felles profil, skjedde imidlertid ikke uten
problemer. Som daværende leder av allmennavdelingen Maiken Ims uttrykte
det om etableringen av flaten Norsk dokumentar i 1993:

Denne flaten har vært tung å etablere. Det har vært skepsis på
Marienlyst mot å samarbeide med DK-ene. Det har heller ikke vært lett
å få produksjonstiden ned slik at vi kunne nå målet om en norskprodu-
sert dokumentar i uka (intervju 22.11.93).

Konsekvenser for det smale
Utviklingen mot faste sendeflater innen fakta og kultur har klare fordeler
fra en produksjonsmessig synsvinkel. Mange av de konseptene det her er
snakk om, hører med blant NRKs mest «lønnsomme», i den forstand at de
både er billige å produsere og har høy seeroppslutning. Program som Norge
Rundt og Refleks er også viktige for å skape «nærhet» og kontakt mellom
NRK og publikum. Som NRKs Tall og Fakta for 1993 (:70) sier om
Refleksredaksjonen:

Hovedoppgaven for denne redaksjonen er å lage program om og for vår
hverdag – det nære, det mellommenneskelige. Vi møter den «vanlige»
seer i hans/hennes daglige virke. Håpet er å gi nyttige tips om hvordan
vi bedre kan mestre hverdagen. Kontakten med publikum er svært
viktig.

Når det gjelder program med noe lavere publikumsgrunnlag, som kultur,
livssyn og undervisning, ligger det imidlertid et større konfliktpotensiale i
utviklingen mot faste ukentlige magasinformater. Først og fremst innebærer
denne utviklingen at programtyper som det er vanskelig å gjøre om til faste
flater med bred appell, og som ikke tilfredsstiller NRKs (egendefinerte) krav
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til seeroppslutning, i høy grad ekskluderes fra de attraktive sendetidene. Ser
vi på NRKs sendeflater gjennom det siste tiåret, ser vi for eksempel at
undervisningsavdelingen på 1980-tallet sto bak mange av de programmene
som ble sendt i god sendetid på kveldstid, men at dette tok slutt på
begynnelsen av 1990-tallet. Her, som i flere andre tilfeller, falt sendetids-
reduksjonen sammen med en budsjettmessig nedprioritering. Egil Eikvil,
redaksjonssjef for undervisningsavdelingen, beskriver utviklingen slik:

På slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet var det stor
«undervisningbegeistring», noe som førte til at undervisningsavdelingen
fikk økte oppgaver og økt antall stillinger. Men fra slutten av 80-tallet
begynte endringene å skje. Vi hadde lenge hatt stillingsstopp, men nå
kom en kraftig nedskjæring av ressursene både når det gjaldt budsjett
og bemanning. Tidligere laget vi f.eks. dramatiseringer som ble kjøpt av
TV-selskaper i hele Europa, men etterhvert som budsjettene ble redusert,
måtte vi nøye oss med reportasjer og enkle studioprogram (intervju
30.11.95).

Også andre typer kulturprogram, som tidligere ville ha blitt plassert i god
sendetid, ble i første halvdel av 1990-tallet definert som program for spesielt
interesserte og plassert på mindre attraktive tidspunkter. Som NRK selv
beskriver sin kulturprofil i planene for 1995 (NRK 1994-96: 33):

Kultur- og musikkinteresserte som ønskjer meir spesialiserte og krevjande
programopplegg, skal få eit tilbod på seinare kveldstid, mens kulturpro-
gram retta mot eit breitt publikum, vil bli sende tidligare på kvelden.

På kulturområdet, som på de fleste andre områder, var det imidlertid ikke gitt
at de brede magasinformatene nådde det brede publikummet de var innrettet
mot. Som NRKs informasjonsdirektør Hanne Løchstøer selv pekte på i et innlegg
i Aftenposten 16.10.95, innebar ikke interesse for én kulturform nødvendigvis
interesse for hele kulturfeltet. Prioriteringen av magasinprogram med bred appell
innebar dermed en risiko for at NRK verken fikk høy seeroppslutning eller støtte
fra de kulturinteresserte, en gruppe som tradisjonelt hadde vært blant allmenn-
kringkastingens mest lojale forsvarere. At et slikt konfliktpotensiale var til stede,
viste seg tydelig i debatten om NRKs kulturdekning som fulgte i kjølvannet av
nedleggelsen av Kulturoperatørene og oppstarten av Frifant høsten 1995. I
debatten ble det rettet skarp kritikk mot det som ble oppfattet som en
nedprioritering av kulturstoffet i NRK og en dreining mot underholdning i
kulturdekningen. Kritikken gikk også mot omplasseringer av medarbeidere som
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hadde arbeidet med enkeltstående kulturprogram, og budsjettnedskjæringer i
kultur- og musikkredaksjonene (se blant annet Aftenposten 22.9.95, 27.9.95,
28.9.95 og Klassekampen 20.9.95, 8.10.95).

Som vi skal se, førte etableringen av NRK2 høsten 1996 til at det ble definert
nye sendeflater for kultur og undervisning på ettermiddags- og kveldstid. I
enkanalsystemet var imidlertid utviklingstendensene relativt entydige for
kultur & undervisningstoffets vedkommende. I årene 1988-95 ble andelen
slikt stoff redusert i beste sendetid. Samtidig ble det gjenværende stoffet i
økende grad organisert som magasinprogram med bred appell.

Dette betyr likevel ikke at de individuelle programmene falt helt ut av
sendeflaten; på kulturområdet viste NRK hvert år flere tittelprogram og
kortere serier i perioden som diskuteres her. Mange av disse var produsert
ved distriktskontorene eller kjøpt inn fra utlandet. En høy grad av variasjon
finner vi også innen de øvrige faktaprogrammene, der NRK hver sesong
sendte et utvalg av reportasjer, kortere serier og magasinprogram med lavere
enn en ukentlig frekvens.

Underholdning: serialisering og sesongtenkning
I følge min undersøkelse av utvalgte uker i beste sendetid, økte både
hverdags- og helgeunderholdningen sin andel av sendeflaten på 1990-tallet.
Blant disse programmene spilte særlig helgeunderholdningen en viktig
strategisk rolle for NRK. Fram til 1996 opprettholdt NRK, som vi har sett, en
seermessig suveren posisjon i helgene (kapittel 6), og NRK fikk også mye ros
for sin underholdningsprofil. Mye tyder dermed på økningen i underhold-
ningstilbudet var et vellykket trekk, både når det gjaldt seeroppslutningen og
NRKs legitimitet som allmennkringkaster. Dette på tross av at en økt andel
underholdning gjerne assosieres med en dreining i retning av en mer
«kommersiell» profil.

NRKs sterke stilling på dette området har imidlertid sammenheng med at
deres underholdningstilbud på flere områder skilte seg fra konkurrentenes.
Selv om også NRK benyttet seg av internasjonale standardformater78 i sitt
underholdningstilbud, ga konseptene i høy grad inntrykk av å være utviklet
«i huset». NRK unngikk også helt den type spilleprogram, sjekkeprogram og
«game shows» som det ble vist mye av på de private kanalene. Til gjengjeld
omfattet NRKs underholdningstilbud flere programformater som det var lite
av hos konkurrentene. NRK var for eksempel den eneste kanalen som satset
bredt på egenprodusert satire og mer eksperimentelle underholdnings-
formater, og underholdningstilbudet inkluderte også flere konsepter der
hensikten var å dekke mer alvorlige temaer i en underholdende ramme.
Tordis Aavatsmark, underholdningssjef i NRK, kommenterte dette slik i 1996:
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Vil ikke lage underholdning uten mening. Det kan godt være morsomt
og tøysete – vi trenger både tilkobling og avkobling – men vil ikke at
kvantitet skal gå på bekostning av kvalitet. Vi vil også ha under-
holdningsformater som innebærer fordypning, slik som samtalepro-
grammet Signaturen som vi har sendt på søndagskveldene. Slike
formater hører også til blant det vi regner som underholdning (inter-
vju 12.2.96).

Når det gjelder helgeunderholdning hadde det også tidligere vært vanlig med
en fast ukentlig frekvens på programmene. Den største forandringen på dette
området var imidlertid overgangen til lengre serier. Mens normen på 1980-
tallet var at lørdagsunderholdningen ble planlagt for 5-6 episoder ad gangen,
økte standardlengden for underholdningsserier, både på fredager og lør-
dager, til 13-15 episoder per sesong på 1990-tallet. Den store volumøkningen
gjorde det også her nødvendig å legge om produksjonsformene. Tordis
Aavatsmark beskrev endringene på dette området slik i 1996:

Før var det opp og ned med kulisser hele tiden etter som enkelt-
produksjoner kom og gikk. Nå produserer vi underholdningsserier fast
i to store studioer, Studio I og II. De går i flerbruk, alternerende med
hverdagsunderholdningen, hele sesongen fra september til påske. Det er
helt nytt (intervju 12.2.96).

Underholdningsprogrammene ble dermed, i langt høyere grad enn tidligere,
definert som serieprogram i NRK. At serieproduksjonen hadde sin begren-
sing viste seg imidlertid i at nesten alle underholdningssatsinger (inkludert
mange store seersuksesser), ble tatt av etter bare en sesong. Hensikten med
dette var blant annet å forhindre «tryneslitasje» på populære programledere
og å utvikle konseptene videre. Bak dette skimter vi også historiske fore-
stillinger om at kvantitet lett kunne komme i konflikt med kvalitet. Tanken
var at både formater og programledere hadde godt av å «hvile» et halvt års
tid, før de kom tilbake i modifisert utgave.

Fra Fjernsynsteateret til Offshore
Som vist i begynnelsen av kapitlet (figur 2.2), kan det registreres en nedgang
i andelen fiksjon på NRK i beste sendetid. Fiksjon er her et samlebegrep som
omfatter filmer, serier og enkeltdrama. Blant disse er det særlig den siste
kategorien som har redusert sin andel. Etter at Fjernsynsteateret ble lagt ned
ved overgangen til 1990-tallet, mistet de enkeltstående dramaproduksjonene sin
sentrale plass i tirsdagens sendeflate.
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NRK fortsatte riktignok å vise adapsjoner, transmisjoner, novellefilmer og
andre enkeltstående dramaproduksjoner i noe omfang. Det faktum at NRK
var mer eller mindre aleine om å sende (og ikke minst produsere) slike
program, gjorde dramaproduksjonene velegnet for å legitimere NRK som
allmennkringkaster. I måldokumentet NRK møter en ny tid fra 1992 er da også
«dramaproduksjon, basert på ny og eldre norsk dramatikk og litteratur» utpekt
som et av fire hovedsatsingsområder for NRK-fjernsynet i konkurranse-
situasjonen.

På dette, som på andre områder, var imidlertid hovedtendensen en
sterkere grad av serieproduksjon. De fleste NRK-produserte seriene var
riktignok fortsatt bare på 3-6 episoder, men mot midten av 1990-tallet sendte
NRK, for første gang, egenproduserte fiksjonsserier som gikk (mer eller
mindre) kontinuerlig over flere sesonger. De 18 episodene i dramaserien
Vestavind ble sendt i 1994 og 1995, mens de 21 episodene i «såpeserien» I de
beste familier ble vist høsten 1994 og våren 1995. Høsten 1996 begynte
Offshore, en «spenningsserie fra oljemiljø», som i første omgang ble produsert
i 36 episoder. Samtlige av disse seriene ble sendt med en episode per uke,
fast plassert på søndager.

I de beste familier var den første NRK-serien som ble produsert etter
internasjonale samlebåndsprinsipper. Serien ble produsert i bolker på seks
program på seks uker, og var inspirert av britiske «evighetsserier» som
Coronation Street og EastEnders. At både formatet og produksjonsformen var
ny, illustrerer en av de åtte manusforfatterne, Jesper Halle, når han sier:

Vi var pionerer i ukjent land. Ingen av forfatterne hadde erfaring som
såpeskribenter, ikke NRK heller. I innledningsfasen hadde vi med en
såpekoker fra England. Vi hadde problemer, handlingsangst (Aftenpos-
ten 1.12.95).

Også på dette området gikk dermed utviklingen i NRK i retning av å overta
produksjonsformer fra kommersielle kanaler (og fra andre public service
kanaler som allerede hadde vært igjennom den samme prosessen). Men
heller ikke her ble dette drevet lenger enn at seriene ble tatt av når det
planlagte antall episoder var sendt. Verken Vestavind eller I de beste familier
ble videreført, på tross av at disse var store publikumssuksesser med nær opp
mot en million seere per episode79, og på tross av at i hvert fall den siste serien
flere ganger ble presentert som en potensiell evighetsserie.

Den samme tendensen preget også NRKs situasjonskomedier. NRK har i
løpet av sin historie utviklet få norske komiserier; de som har vært produsert
har stort sett vært basert på britiske manus (Larsen 1996). Situasjons-
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komediene har dessuten blitt produsert i bare seks episoder ad gangen, noe
som vanligvis er for lite til at en serie kan innarbeide seg. Og selv om en serie
skulle innarbeide seg, er det ingen garanti for at den blir videreført. Jf.
følgende kommentar fra fjernsynsdirektør Kent Nilssen til Aftenposten
12.6.94, i forbindelse med beslutningen ett år tidligere om ikke å videreføre
publikumssuksessen Fredrikssons fabrikk:

I ettertid vil jeg nok si at vi var for kjappe med å ta bestemmelsen om ikke
å gå igang med en nye sesong; både reprisene og de nye episodene
hadde over en million seere ifjor høst.

På tross av at NRK som institusjon åpenbart ble mer «seertalls- og seriefiksert»
i perioden som diskuteres her, ble de altså ikke så fikserte at de videreførte
populærdramatikk som hadde opparbeidet seg et millionpublikum. På dette
området var det imidlertid tydelig at NRK tilstrebet en endring. Dette viste seg
ikke minst i at det i november 1996, ble besluttet å videreføre Offshore utover
de første 36 episodene.

Også når det gjaldt innkjøpt fiksjon tilstrebet NRK variasjon innenfor
rammen av helgekonkurransen. NRK har for eksempel tradisjon for å veksle
mellom ulike serier i Detektimen, nettopp av hensyn til variasjonen. Christian
Boe Astrup, daværende lederen for innkjøpsredaksjonen (drama), forklarte
valget av serier høsten 1993 på denne måten:

Problemet for NRK er at vi både skal ha det tilbudet som ingen andre
har, og at vi må dokumentere at vi kan etablere en dialog med et stort
publikum. Vi forsøker blant annet å løse dette gjennom å veksle mellom
ulike serier. På fredagene kunne vi bare kjørt Scali og Derrick hvis vi
ville ha høye seertall. Høsten 1993 veksler vi isteden mellom Mellom
frontene som er britisk og skarp, og Scali som er amerikansk, snill og
konvensjonell. Den første ligger på 20 % og den andre på 35 % i
seeroppslutning (intervju 23.9.93).

Bredden i programtilbudet viste seg ikke minst i filmtilbudet der NRK som
eneste kanal hadde et fast «slot» i sendeflaten for filmhistorisk interessante ting
og filmer fra andre enn de dominerende avsenderlandene. At film i NRK ikke
ble betraktet kun som underholdning, men også som en selvstendig
kulturform, kommer til uttrykk i følgende utsagn fra Christian Boe Astrup:

Vi satser på kompetanse, sammenheng og kunnskap. Det er viktig for oss
at det finnes et mønster og en holdning bak filmtilbudet. Vi viser for
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eksempel ikke èn film av Woody Allen, men flere Allen-filmer etter hver-
andre, valgt ut etter helt bestemte kriterier. Dette betyr også at vi må leve
med at de reklamefinansierte kanalene sikrer seg en del storfilmer som
trekker høye seertall. De skal tjene penger (intervju 23.9.93).

Jakten på ungdommen
Som vist i kapittel 6, ble målsettingen om å «vinne tilbake» yngre seere et
overordnet mål for NRK i perioden som diskuteres her. I forhold til dette spilte
NRKs barne- og ungdomsavdeling en sentral rolle. Hensynet til å «vinne
tilbake» seerne førte imidlertid med seg endringer både i profil og sendetider.
Lederen av NRKs barne- og ungdomsavdeling Kalle Fürst, kommenterte i
endringene slik ved utgangen av 1995:

Det blir lett svulstig å snakke om profil. Vi har målsettinger som for
eksempel å øke barns selvtillit, å ta opp tema som barn er opptatt av, å
vise at barn kan gjøre gode jobber på skjermen, og å vise norske barn
i ulike kulturmiljøer. Alt dette er i utgangspunktet noe annet enn å
sende Baywatch. Men vi skal også vise det beste i den internasjonale
fjernsynskulturen: tegnefilmer, musikk og dramaserier. Sannsynligvis
hadde vi nok også kjøpt Baywatch nå hvis vi kunne gjort valget om igjen.
I prinsippet kunne vi nok hatt alle de seriene som TV2 har. Men ikke bare
disse seriene – vi må også ha andre programtyper i ettermiddagsflaten
(intervju 21.12.95).

Som det antydes her, har mye av endringen sammenheng med når pro-
grammene plasseres. Som vi har sett har NRK, i likhet med lisenskanaler i
andre land, tradisjonelt vist program for barn og ungdom på kveldstid. I tråd
med NRKs innretning mot et allment publikum, har disse programmene ikke
bare vært innrettet mot «målgruppa», men mot folk i alle aldersgrupper. Karin
Julsrud, daværende leder for ungdomsredaksjonen, uttrykte den tradisjonelle
holdningen i NRK slik i 1992:

Jeg er motstander av å tenke i båser og nisjer. U er for alle, og det jeg
ønsker er at programmet kan skape en dialog over generasjonskløften.
Derfor sendes det også på kveldstid. Jeg ville aldri gått inn i en
ungdomsredaksjon hvis vi skulle sende programmene på ettermidda-
gen (intervju i Streiftog desember 1992).

Problemet var imidlertid at det etterhvert ble vanskelig å rekruttere ungdom-
mer til deler av NRKs «ungdomstilbud» på kveldstid, samtidig som NRK
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«mistet» ungdomsseere til andre kanaler på ettermiddagen. Mot midten av
1990-tallet førte dette til at også NRK etablerte et tilbud for eldre barn og ung-
dommer på ettermiddagstid (se kapittel 8). Kalle Fürst kommenterte utvik-
lingen slik:

Det som skjer her hos oss er en endring i innretning. Tidligere var alt vi
laget egentlig familieprogram: småbarnsprogrammene nådde også
foreldrene, mens Midt i Smørøyet og andre program på den tiden, også
var innrettet mot de voksne. Men nå blir det mye mer sektorprogram
rettet mot klart definerte aldersgrupper. Disse sendes på tidspunkter da
det passer for hver aldersgruppe å se på TV (intervju 21.12.95).

På tross av den type endringer som her kommer til uttrykk, var barne- og
ungdomsstoffet, i likhet med NRKs øvrige programtilbud, fortsatt preget av
stor variasjon mot midten av 1990-tallet. NRK hadde som eneste kanal
norskproduserte program spesielt laget for eldre barn og ungdom på sentral
kveldstid, i tillegg til et omfattende tilbud på andre tidspunkt. Tilbudet
inkluderte blant annet egenproduserte fiksjonsserier og dokumentarfilmer.
Gjennom første halvdel av 1990-tallet sendte NRK dessuten minst en
halvtimes program for førskolebarn hver dag, med et utvidet tilbud til jul
og påske. NRK sendte også barne-TV-sendinger (og andre program) på
samisk.

Så langt barne- og ungdomsstoffet. Målsettingen om å «vinne tilbake» yngre
seere nedfelte seg imidlertid også i det mer allmenne programtilbudet i
perioden som diskuteres her. I årsmeldingen for 1994 het det for eksempel
at «NRK vil gjere ein målretta innsats for at underhaldningsprogramma skal
få større appell for dei mellom 25 og 40 år» (NRK 1994-96: 33) og dette
nedfelte seg konkret i at program som Rondo80 og Wiese ble innrettet mot
yngre målgrupper. Et annet eksempel er kulturdekningen. I forbindelse med
debatten om kulturprogrammet Frifant i 1995, ga NRKs informasjonsdirek-
tør, Hanne Løchstøer, uttrykk for at kulturredaksjonen hadde prøvd å inklu-
dere «dem som man i liten grad har tilgodesett og som man stort sett har
mislykkes i å nå, de unge voksne og de med liten formell utdannelse» (innlegg
i Aftenposten 16.10.95).

Samtlige av de programmene som er nevnt her, er imidlertid fortsatt ment
å appellere til et allmennt publikum. Det er også viktig å framheve at NRK,
som eneste kanal, hadde program som var målgrupperettet mot eldre seere.
Prioriteringen av et program som Da Capo i sentral sendetid, er et signal om
at NRK, som lisensfinansiert kanal, kan produsere spesialprogram for seer-
grupper som ikke prioriteres på reklamefinansierte kanaler.
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NRK som nasjonal fellesarena
Bredden og variasjonen i formater er viktig for å profilere NRK som en
allmennkringkastingskanal i forhold til kulturelle og politiske interesser. Her
er det spesielt viktig at NRK viser at de satser på kostnadskrevende pro-
gramtyper som ikke uten videre prioriteres i andre kanaler, som norsk drama-
tikk, kultur, «tyngre» dokumentarer, samiske sendinger mv.). Som tidligere
nevnt, ble det imidlertid sett som viktig for NRK at deres allmennkringkastings-
identitet ikke bare ble knyttet til det de kommersielle kanalene ikke sendte,
men også til de programtypene som hadde potensiale til å trekke de virkelig
høye seertallene. Dette ga seg blant annet uttrykk i at NRK, i perioden som
diskuteres her, forsøkte å profilere seg som en «en allmennkringkaster for
sport». Dette ble blant annet definert slik:

Radio- og TV-sportens fremste oppgave er å være en allmennkringkaster
for sport. Det betyr at sendingene må ha toppene med de store idretts-
begivenhetene nasjonalt og internasjonalt, bredden med masseidretten
fra lavere divisjoner og lavere aldersklasser, samt dybden med ulike
debatter og bakgrunnsreportasjer. ... NRK-sporten er med idretten både
i gode og onde dager og forsøker også å følge opp de «smale» idrettene som
ikke er kommersielt interessante (Tall og fakta 1994: 74).

Sportsprogrammenes strategiske betydning for NRK ligger imidlertid ikke
først og fremst i de «smale» idrettene, men i de store nasjonale og internasjo-
nale begivenhetene. I tillegg til å trekke store seermengder til NRK, var de
store idrettsbegivenhetene viktig for at NRK skulle kunne ivareta sin
historiske rolle som nasjonal fellesarena. En særlig viktig begivenhet i dette
henseende var naturligvis OL på Lillehammer i februar 1994. OL-dekningen
hadde rekordartet seeroppslutning81, og ble i ettertid skamrost både i pressa
og blant politikerne. I Kulturdepartementets mediemelding for 1994 ble blant
annet dekningen kommentert slik:

NRK ORTO 94 løyste både planlegginga og sjølve oppgåva på impone-
rende profesjonelt og pålitelig vis. Sendingane frå tevlingane heldt eit
svært høgt nivå og vakte nasjonal og internasjonal åtgaum, og NRK fikk
stor og fortent rosande omtale (St. meld. 18 1995-96: 10).

Profileringseffekten av Lillehammer-OL illustrerer igjen at det ikke først og
fremst er gjennom å være annerledes i betydningen «smal» at NRK har beholdt
en dominerende posisjon, men at NRK har holdt seg «stor» innenfor de mest
«salgbare» programformatene. I første halvdel av 1990-tallet ble NRK i
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opinionsundersøkelser kåret til kanalen med det «beste» tilbudet innen
nyheter, sport og underholdning82, og innenfor samtlige av disse program-
områdene har NRK forsøkt å kombinere jakten på seere med den tradisjo-
nelle rollen som nasjonal fellesarena. Dette kommer blant annet til uttrykk
gjennom bestrebelsene for å beholde Grand prix-finalen på NRK, og priori-
teringen av nasjonale fjernsynsbegivenheter som Spelemannsprisen, Brage-
prisen, Amandautdelingen, og den årlige innsamlingsaksjonen til et veldedig
formål. NRK markerer også nasjonale politiske og kulturelle begivenheter
med egne opplegg som går langt utover den regulære nyhets- og kultur-
dekningen; dette gjelder blant annet stortings- og kommunevalg, historiske
jubileer, og nasjonale og internasjonale kriser og katastrofer. NRK markerer
også høytider i den kirkelige kalenderen; i løpet av jule- og nyttårsuka 1995
overførte for eksempel NRK hele seks gudstjenester (Lundby 1996:89).
Endelig er NRK aleine om å sette i verk et stort apparat for å dekke den
nasjonale 17. mai-feiringen, samt å legge om programtilbudet med spesi-elle
jule- og påskeprogram. Her skiller NRK seg fra sine reklamefinansierte
konkurrenter, som i liten grad fraviker det faste programtilbudet ved slike
anledninger (se neste kapittel).

På områder som dette kommer imidlertid også NRKs historiske profil som
en offentlig kanal tett knyttet til det korporative og etablerte Norge, tydelig
til uttrykk. Det kanskje mest illustrerende eksemplet på denne profilen i
perioden som analyseres her var lørdagsunderholdningsserien Opp med
Norge, som ble sendt høsten 1994. Formålet med Opp med Norge var, foruten
å underholde publikum og skaffe seere til NRK, å få fart på norsk økonomi
og skape nye arbeidsplasser. I forbindelse med den storstilte lanseringen av
programmet hele ett år før det hele startet, uttrykte kringkastingssjef Einar
Førde at serien hadde potensiale til å «gå rett inn i historien, ikke bare som
TV-historie men norsk samtidshistorie» (VG 8.6.93). Den nasjonale profilen
i forhåndslanseringen ble ytterligere understreket av et illustrasjonbilde der
Karl Glad fra NHO og LOs Yngve Haagensen bærer Einar Førde på gullstol,
mens programleder Tande-P titter fram over skulderen hans. Også kommu-
nalminister Gunnar Berge ga sin fulle støtte til prosjektet.

Nå endte Opp med Norge opp som et relativt vanlig underholdningspro-
gram akkompagnert av et knippe magasinprogram i TV og radio. En likende
nasjonal profil går imidlertid igjen i flere av NRKs helgeunderholdningspro-
gram i perioden som diskuteres her (Ytreberg 1996 a,b). Alt i alt sier pro-
gramsatsinger som dette mye om NRKs bilde av seg selv og sin plass i den
norske nasjonens liv. NRK ser det ikke bare som sin oppgave å reflektere det
som skjer, institusjonen tar også iblant et krafttak for å realisere overordnede
«nasjonale» målsettinger er definert av stat og arbeidsliv.
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Merkevareidentitet
Den nasjonale profilen og de store begivenhetene var viktig for å markere
NRK som «annerledeskanal», og NRK arbeidet også mer bevisst i denne
perioden for å markedsføre sin annerledeshet. Vi har for eksempel sett at
NRKs nyhetsledelse ga uttrykk for at deres nyhets- og aktualitetsprofil skulle
være mer seriøs enn konkurrentenes, og flere opinionsundersøkelser viste
at NRK nøt større tillit enn andre medier på dette området. En MMI-
undersøkelse fra 1994 viste for eksempel at mens tre av fire mente at NRK
var «til å stole på», mente bare fire av ti det samme om TV2 (Tidssignalet 24/
94). En annen MMI-undersøkelse plasserte NRK på topp blant norske
bedrifter når det gjaldt «utvist moral og samfunnsansvar» (Tidssignalet 21/95).

Dette bildet var på mange måter i tråd med det «imaget» NRK selv valgte
å profilere utad. I 1995 ble slagordet «Norges viktigste TV-kanal» for første
gang brukt i en reklamekampanje for NRK. Dette spilte klart på at NRK var
noe annet enn «Norges seriemester» TV2 og «Norges underholdningskanal»
TVNorge. Eller som programvert Terje Sølsnes uttrykte det i Tidssignalet 14/
95:

Seerne skal vite at når de ser oss på skjermen, så er de på hovedkanalen.

Allsidigheten i tilbudet gjorde det imidlertid ikke uten videre lett å profilere
NRK på en enhetlig måte. På tross av at det i perioden som diskuteres her,
ble gjort mye for å standardisere og systematisere programtilbudet, var det
fortsatt stor forskjell mellom NRK og konkurrentene på dette området. NRK
hadde i liten grad noe enhetlig kanaldesign, og opprettholdt i høy grad
tradisjonen med å skifte ut konsepter og vignetter med jevne mellomrom.
Som vist i forrige kapittel gjorde NRK for eksempel endringer i sitt
aktualitetsopplegg hvert eneste år gjennom første halvdel av 1990-tallet, og
i samme periode ble dokumentarprogrammene presentert under en rekke
forskjellige vignetter (blant annet Nordisk dokumentar, Dokumentar, Sosial-
kanalen, Samtid, og Brennpunkt). Vi har også sett at NRK opprettholdt
tradisjonen med å ta av fiksjons- og underholdningsserier etter et gitt antall
episoder.

På dette området er det vanskelig å skille presist mellom hva som skyldes
bevisst innovasjon og ønsker om variasjon, og hva som skyldes tilfeldigheter
eller vanskelige styringsforhold. Uansett er det tydelig at NRKs organisering
som ikke-privateid og ikke-reklamefinansiert kanal, åpnet større muligheter
for medarbeidere og avdelinger å dyrke sin egen profil på bekostning av den
totale kanalprofilen. Dette ga NRKs programtilbud i enkanalsystemet et unikt
preg av variasjon sammenliknet med konkurrentenes. Det gjorde det imid-
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lertid også vanskelig for en del av NRKs programsatsinger å profilere seg i
konkurransesituasjonen. Hyppige skifter av konsepter og titler innebar at
programmene måtte innarbeides på nytt for hver gang, og at det enkelte
program ikke kunne «flyte» på en god merkevareidentet. I forhold til de pro-
gramtypene som er nevnt over, er kontrasten stor til de to mest tradisjonsrike
NRK-formatene: Dagsrevyen og Barne-TV, som har hatt samme navn siden
1960-tallet (Barne-TV  har heller aldri vært flyttet på). Disse formatene fram-
sto i konkurransesituasjonen som to av NRKs mest stabile seermagneter;
Dagsrevyen beholdt i perioden 1992-1995 en høy stabil seeroppslutning,
mens Barne-TV hadde en unik posisjon blant barn opp til skolealder.

På dette området er det imidlertid viktig å understreke at en høy
seeroppslutning ikke er tilstrekkelig til å skape gjenkjennelse og identitet.
Trass i at NRKs filmtilbud hadde høy oppslutning i forhold til konkurrentene
(NRK Nyhetsbrev 10/94), viste for eksempel meningsmålinger at publikum
syntes NRK hadde et dårligere filmtilbud enn andre kanaler.83 Som et resultat
av dette arbeidet NRK fra høsten 1994 med å profilere sitt filmtilbud bedre
overfor seerne (Aftenposten 16.11.94).

Også på andre områder innen markedsføring og profilering skjedde det
store endringer mot midten av 1990-tallet. Dette gjaldt først og fremst måten
NRK profilerte seg på i eget medium. I 1994 begynte NRK å bygge opp en
ny enhet for «trailing» og markedsføring, og undersøkelser ble satt i verk for
å finne hvordan NRK kunne forhindre seerne i å «zappe» seg over til andre
kanaler. Lederen for «trailerredaksjonen», Hans Mebust, uttrykte tankegangen
bak den nye redaksjonen slik i 1995:

Poenget er jo å påvirke seerne slik at de velger oss fremfor andre. Man
kan vel si at det er «inne i hodet» på seeren at konkurransen mellom TV-
kanalene foregår... Vi går til oppgaven med respekt og i vissheten om at
en offensiv markedsføring vil være avgjørende for folks oppfatning av
NRK. Vi vet hva konkurrentene satser på markedsføring og er glade for
at fjernsynsledelsen har gitt oss tilliten og muligheten til å bygge opp en
spesialkompetanse (Tidssignalet 10/95).

Som sitatet antyder hadde TV2 også på dette området gitt NRK en vekker; som
vi skal se i neste kapittel satset TV2 fra første stund mye på å promotere
kanalens identitet og markedsføre de enkelte programserier. TV2s store
satsing på dette området, bidro også mye til at ekstern markedsføring og
lansering ble et tilbakevendende diskusjonstema i NRK i perioden som
diskuteres her. Som vi har sett har NRK i denne perioden for alvor tatt i bruk
reklamebyråer og eksterne konsulentfirmaer i markedsføringen, og mens det
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tidligere var kontroversielt innad at NRK skulle bruke penger på dette, ser det
i 1996 ut til å være bred enighet om at dette er nødvendig. NRK fulgte også etter
andre kanaler (og andre virksomheter), i at de begynte å arrangere om-
fattende presseopplegg når nye tilbud skulle lanseres.

Midt på 1990-tallet uttrykte imidlertid flere av dem jeg intervjuet i NRK, at
markedsføringen, etter deres syn, fortsatt var altfor tilfeldig. Pengene til dette
må tas av programbudsjettene, og i mange redaksjoner blir det sett som
problematisk å lønne folk spesielt for å være pressekontakter. Opplegget
midt på 1990-tallet var fortsatt i høy grad at «hvis noen får tid, skriver de en
pressemelding på tampen av dagen».

NRK2 som problemløser
I avsnittene over har jeg drøftet hvordan NRK, med sitt programtilbud,
forsøker å oppfylle de ulike forventningene som stilles til institusjonen. Dette
gjelder på den ene siden forventingen om at NRK skal opprettholde en høy
seeroppslutning, noe som innebærer god plass for program med høyt
publikumspotensiale og høy oppslutning i ulike målgrupper. På den andre
siden forventes det at NRK tar nasjonale løft og opprettholder variasjon både
i konsepter og programtyper. Som vi har sett er ikke disse hensynene alltid
like lette å forene, og for NRK ble altså en av løsningene å etablere en ny
kanal. I det følgende skal vi se hvordan NRK2 ble innrettet mot å løse noen
av de problemene NRK opplevde i konkurransesituasjonen. Vi skal også se
at NRK2 representerte en rendyrking og videreføring av noen av de mest
utpregede utviklingstendensene i NRK på 1990-tallet: målgruppeinnretting,
sendeskjematankegang, promotering og markedsføring, og utvikling mot
nye produksjonsformer.

Det første og største problemet NRK2 skulle løse var å gi mer sendetid, og
inntrykket fra de første månedene høsten 1996, var at NRK2 ga rom for flere
av de programtypene som i konkurransesituasjonen var blitt presset ut av god
sendetid på hovedkanalen. Dette gjaldt blant annet undervisningspro-
grammene; i NRK2 lå TV-akademiet høsten 1996 som en fast stripe på
hverdager mellom 18.00 og 19.00. Høsten 1992 profilerte NRK seg også med
flere ukentlige kultur- og musikkprogram på sentral sendetid, og muligheten
var også til stede for å sende program med sein sendetid i NRK1, i reprise på
sentral sendetid i NRK2. I helgene ga NRK2 videre plass for enkeltdramaer
og musikkdramatikk; begge programtyper som i perioden etter at Fjernsyns-
teateret ble nedlagt, har vært lite framtredende i NRKs tilbud. Dette dreier seg
imidlertid i hovedsak om program innkjøpt fra utlandet, noe som understrekerer
poenget om at det ikke er rom for store utgifter til egenproduksjoner i den
nye kanalen. Stor plass var imidlertid også avsatt til filmer fra ulike land,
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kunstfilmer, kortfilmer og novellefilmer. Dette er filmtyper som i enkanal-
systemet i hovedsak ble sendt seint på kvelden.

I den grad en slik profil opprettholdes, vil den nye kanalen kunne bidra til
å løse noen av de problemene som fulgte i kjølvannet av faste flater og høye
seertallsmål for program sendt i beste sendetid på hovedkanalen. Her er det imid-
lertid viktig å peke på at plasseringen på en ny kanal ikke uten videre er en gun-
stig posisjon, selv om sendetiden er god. NRK2 er en målgrupperettet supple-
mentskanal som selv er nødt til å innarbeide seg, og kultur- og undervisnings-
programmene mangler her den drahjelpen som de tidligere fikk på moder-
kanalen. Ressursene utgjør naturligvis også et problem; NRK2-programmene
skal være billige i produksjon og det vil i liten grad være rom for kostbare ny-
skapninger som ikke kan dekkes av sponsormidler eller andre eksterne bidrag.

NRK2 skulle imidlertid ikke bare være «tung», den skulle også være «ung».
Som et ledd i å «vinne tilbake» ungdommen ble det høsten 1996 lagt en fast
ungdomsflate i NRK2 mellom 19.00 til 20.00 i direkte konkurranse med
«voksenprogrammene» på NRK1. Det ble også gjort forsøk på å etablere en
allment ungdommelig profil som gikk utover det enkelte program. NRK2
representerte dermed en reindyrking og videreføring av en av de mest
utpregede utviklingstendensene i fjernsynsbransjen på 1990-tallet, nemlig
målgruppeinnrettingen og jakten på ungdomsseerne. Høsten 1996 la også
TVNorge om sitt programtilbud for å jakte på disse seerne, som TV2 og TV3
så langt hadde hatt størst suksess med å rekruttere.

Også på andre områder representerte NRK2 en reindyrking av nye
tendenser i fjernsynsbransjen. Dette gjaldt ikke minst måten sendeskjemaet
ble satt opp på, og de muligheter som lå i dette i forhold til å markedsføre
NRK2 som et enhetlig «produkt». Som nevnt har NRK hatt tradisjon for å skifte
ut sine programkonsepter, serienavn og vignetter med hyppige mellomrom,
og dette har gjort det vanskelig å etablere faste serieidentiteter som folk
forbinder med NRK. I NRK2 er imidlertid programflaten strømlinjeformet på
en ny måte; hver enkelt time er rettet inn mot spesielle målgrupper, og de
samme faste konseptene ligger på plass fra uke til uke. NRK2 representerer
også en ny vektlegging av promo og markedsføring enn det som tidligere har
vært vanlig i NRK. Dette kommer til uttrykk i måten Tanya Bech, markedsføring-
sansvarlig for NRK2, beskriver den nye kanalen:

NRK2 blir en smal kanal, et annerledes produkt fra NRK, rettet mot et
bevisst publikum (Dagens Næringsliv 25.5.96).

Også når det gjelder produksjonsformer ser vi kontrasten mellom den gamle
og den nye tid i forskjellen mellom NRK1 og NRK2. NRK1 er basert på den
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avdelingsinndelingen som ble gjort i 1991: da ble produksjonsapparatet delt
inn i Kultur-, Aktualitets-, Drama- og Allmennavdelingen (sistnevnte ble
seinere delt da barne- og ungdomsredaksjonene ble skilt ut fra 1.1.94). NRK2
var, i motsetning til dette, i hovedsak organisert etter publisher-prinsippet,
med få faste ansatte. NRK2 ble proklamert som et sted der nye folk kunne
rekrutteres, uten at NRK behøvde å ansette dem fast, og der NRKs ordinære
avdelinger, i hvert fall i prinsippet, måtte konkurrere med eksterne nasjonale
og internasjonale produksjonsmiljøer. Også i NRK fikk dermed produksjons-
miljøet mer preg av «produsere på bestilling». NRK har også erklært at de skal
bruke eksterne produksjonsselskaper mer; i strategidokumentet for 1996-
2000 settes det opp et mål om at minst 10  % av programmene skal produseres
eksternt.

Avslutning: «Alles kamp mot alle»
Analysen i dette kapitlet har vist at det i perioden 1988-95, skjedde noen
merkbare forskyvninger i sammensettingen av NRKs programprofil. Disse
forskyvningene innebar blant annet at det ble flere program med bred appell
i de timene folk hadde best mulighet til å se fjernsyn, mens andre program-
typer i noen grad ble skjøvet ut av beste sendetid. Blant disse ble det i noen
tilfeller laget plass på NRK2 som begynte sine sendinger høsten 1996. Her er
imidlertid disse programformene uten den drahjelpen som de, før konkurranse-
situasjonen kom i gang for fullt, kunne få ved å ligge på en kanal med mange
brede og allment orienterte produksjoner. I november 1996 ble det dessuten
kunngjort at NRK2-profilen skulle legges om i 1997, som et ledd i å spare
penger på NRK-budsjettet. Det vil derfor ta noe tid før det blir klart hva som
blir NRK2s egentlige profil.

I dette kapitlet har jeg videre vist at utviklingen fram mot midten av 1990-
tallet gikk i retning av fastere flater med daglig eller ukentlig frekvens og
lengre fiksjons- og underholdningsserier. Jeg har også drøftet endringer i
målgruppeorientering, profilering og markedsføring, og måten program-
mene ble produsert på. På alle disse områdene skjedde det viktige endringer
utover på 1990-tallet; endringer som framtrer som særlig tydelige i måten
NRK2 organiseres på i 1996.

Diskusjon har imidlertid også vist at det ikke er lett å strømlinjeforme NRK
til den moderne, sendeflatestyrte mediebedriften som ledelsen gjerne vil ha.
I NRK eksisterer det fortsatt sterke lojalitetsbånd og uformelle maktstrukturer
som går på tvers av de formelle hierarkiene. Et hovedpoeng med omstillingen
på begynnelsen av 1990-tallet, var at det skulle bli slutt på en situasjon der
de enkelte avdelingene eksisterte som småkongeriker som kjempet mot
hverandre om ressurser og sendeflater. I etterkant av omstillingen beskriver
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imidlertid mange medarbeidere i NRK den interne ressurskampen som
intensivert framfor redusert, og flere av mine intervjuobjekter bruker uttrykk
som «nå er det alles kamp mot alle». Egil Eikvil, leder av undervisnings-
redaksjonen, beskriver for eksempel situasjonen slik:

Den nye strukturen med færre avdelinger fra 1.1.91 førte til en
intensivering av ressurskampen innad. Tidligere hadde hver avdeling
kjempet for sitt budsjett, og det fortsatte de med i den nye situasjonen.
I tillegg til dette oppsto det en ny ressurskamp innad i avdelingene,
mellom redaksjoner som tidligere hadde vært selvstendige og som
representerte ulike tradisjoner og profil (intervju 30.11.95).

Arild Bakken, som var ansvarlig for evalueringen av omleggingen i fjernsynet
i 1993, kommenterte de problematiske sidene ved det nye systemet slik:

Det nye systemet er bra for dem som ekspanderer, men destruktivt for
dem som ikke gjør det. Det fremmer også en ledelsesfilosofi som er slik
at den som skriker høyest og kjemper hardest mot andre avdelinger er
den som får mest. Den interne konkurransen er hardnet til – nå er det
alles kamp mot alle (intervju 4.11.93).

Utsagn som dette illustrerer hvordan den eksterne debatten om hvilke
funksjoner en lisensfinansiert offentlig eid allmennkringkaster skal fylle,
reflekteres i en intern debatt om ressurser og sendflater. I denne debatten
bruker den enkelte medarbeider, redaksjon og avdeling de argumentene
som tjener deres syn, enten det nå er seeroppslutning, kvalitetshensyn,
samfunnsansvar eller hensynet til bedriftskultur og medarbeidere. Og det er
kanskje på dette området at NRK i størst grad skiller seg fra sine reklame-
finansierte konkurrenter. I NRK, som i andre offentlige og lisensfinansierte
allmennkringkastere verden over, lever mange ulike suksesskriterier side om
side, og det er ikke gitt at det ene skal ha forrang framfor det andre. Dermed
blir også ressurskampen i NRK, i større grad enn i reklamefinansierte kanaler,
preget av kamp mellom verdier. I dette landskapet kan selv de enkleste
diskusjoner få stor symbolverdi, og arte seg som debatter om selve allmenn-
kringkastingens «sjel».
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Kapittel 10:

TV2 1992-95: Programtilbudets
sammensetting og profil

I forrige kapittel diskuterte jeg NRKs programsammensetting og program-
profil. Nå er turen kommet til TV2. Dette kapitlet følger samme mønster som
det forrige. Jeg begynner med å presentere en statistisk analyse av program-
sammensettingen i beste sendetid i en fjortendagersperiode hver høst. For
TV2s vedkommende har jeg tatt med årene 1992-95, og beste sendetid er også
her avgrenset til 19.00-23.00 (19.00-24.00 på fredager og lørdager). I samme
periode har jeg også gjort en analyse av programsammensettingen på
TVNorge. Denne gir et bredere sammenlikningsgrunnlag, og åpner for å
diskutere forskjeller og likheter mellom samtlige tre store norske kanaler når
det gjelder programsammensettingen i prime time (undersøkelsen er doku-
mentert i vedlegg 3).

Den statistiske analysen gir et relativt grovkornet bilde av programtilbudet, og
på samme måte som i forrige kapittel følger jeg opp med en mer allmenn
diskusjon av utvalgte sider ved programprofilen. Her trekker jeg på intervjuer,
programaviser, årsmeldinger og informasjon fra aviser og programblad. I
diskusjonen forsøker jeg å vise hvordan TV2 har profilert seg som et alternativ
både til NRK og til andre reklamefinansierte kanaler, og hvordan kanalen
forsøkte å forene hensynene til både å være «kommersiell» og «allmenn-
kringkaster» i en og samme programflate. Jeg drøfter hvordan de tidligere omtalte
prinsippene for sendeflatestyring og serialisering slo ut i valg av faktiske
programkonsepter, og hvordan ulike programtyper hadde ulik strategisk
betydning for TV2 i konkurransesituasjonen. Ikke minst peker jeg på noen trekk
ved «markedsføringssuksessen» TV2, og viser hvordan kanalen la vekt på å
etablere en enhetlig profil som kunne skape identifikasjon og gjenkjennelse.

Det sier seg selv at det ikke er lett å trekke konklusjoner om TV2s profil
etter bare fire års drift. En viktig forutsetning i TV2-vedtaket var at den nye
kanalen skulle få rimelig tid på å etablere seg, og i de første fire årene har
TV2 prøvd og feilet med ulike programformater og programtyper. Ikke desto

Uten navn-1 19.02.04, 15:54193



DEN STORE TV-KRIGEN – NORSK ALLMENNFJERNSYN 1988-96

194

mindre har TV2, mot midten av 1990-tallet, fått kritikk for sammensettingen
av sitt programtilbud. Som vi så i kapittel 5, har myndighetene blant annet
kritisert TV2 for ikke å prioritere barneprogram og norsk dramatikk, for å ha
et lite variert tilbud allment sett, og for ikke å fylle «dei føresetnadene om
allmennkringkasting som følgjer av konsesjonsvilkåra» (St.meld.42 1993-94,
se også Innst. S. 190 1994-95). TV2 har også fått kritikk for programsammen-
settingen fra medlemmer av det offentlige oppnevnte programrådet.

I motsetning til NRK har TV2 i liten grad brukt statistikk for å forsvare seg
mot kritikk. TV2 har de første årene ikke prioritert å lage noen detaljert
programstatistikk, men etter press fra Kulturdepartementet har statistikken
gradvis blitt mer detaljert (se TV2s årsmelding for 1995: 7). I og med at stati-
stikken varierer fra år til år er den imidlertid til liten hjelp for å dokumentere
ut-viklingen over tid. Statistikken er heller ikke sammenliknbar med NRKs.

TV2 1992-95: Hovedtendenser i programtilbudet
Hva viser så analysen av programsammensettingen i beste sendetid for TV2s
vedkommende? Først og fremst at sammensettingen er relativt stabil over tid.
Det er tydelig at TV2s faste programskjema ikke åpner for den store
variasjonen når det gjelder hvilke hovedkategorier av program som er
representert fra år til år.

Som vi ser av figur 5, var fiksjonsprogram (filmer, serier, situasjonskome-
dier) den suverent største programkategorien i beste sendetid; dette utgjorde
mellom 34 % og 46 % av programtilbudet i undersøkelsesperiodene. Dette
innebar at TV2 sendte omtrent dobbelt så mye fiksjon som henholdsvis
samfunnsorientering (nyheter, aktualitet, dokumentar) og underholdning
(show, variete, konkurranser, talkshow). Den fjerde største «program-
kategorien» var reklame, fulgt av sport og lettere faktaprogram (feature,
forbruker- og naturprogram). Det er også en liten andel kulturorienterende
program, mens utpregede barne- og ungdomsprogram ikke er representert
i beste sendetid.

Innenfor dette hovedmønsteret av stabilitet er det likevel mulig å spore
noen endringer over tid. Det har vært en nedgang i andelen lette faktapro-
gram fra 9 % i beste sendetid i 1992 til 4 % i 1995. Som vi seinere skal se, ligger
mye slikt stoff hos TV2 utenfor beste sendetid, særlig i morgenflaten. På
kveldstid har det til gjengjeld vært en økning i andelen samfunnsorienterende
faktaprogram (nyheter, aktualitet, dokumentar). Det blir også noe mer sport
og kulturorienterende program i beste sendetid. Også når det gjelder den
sistnevnte programtypen, ligger imidlertid mesteparten av tilbudet i morgen-
flaten. Her ligger også TV2s barneprogram, mens «ungdomstilbudet» ligger på
ettermiddagen.
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TV2 vs. NRK og TVNorge
TV2s programsammensetting i beste sendetid er på mange måter forskjellig
fra NRKs. Sammenlikner vi med det bildet som kom fram i kapittel 9, ser vi
at TV2 har betraktelig mindre samfunnsorientering, kultur og lett fakta enn
NRK, og mangler helt barne- og ungdomsstoff i beste sendetid. TV2 har til
gjengjeld betydelig mer fiksjon og noe mer underholdning.Vi kan dermed slå
fast at NRK, på tross av de endringene som er dokumentert i forrige kapittel,
fortsatt opprettholder stor avstand til TV2 når det gjelder sammensettingen
av programtilbudet. Hva er så forskjellen mellom TV2 og TVNorge?
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Figur 5. TV2 1992-95: Fordelingen mellom programtyper i beste sendetid. sport reklame

Uten navn-4 25.02.04, 11:13195



DEN STORE TV-KRIGEN – NORSK ALLMENNFJERNSYN 1988-96

196

Figur 6 viser at TVNorges programsammensetting har mye til felles med TV2s.
Både på TV2 og TVNorge er fiksjon den dominerende programkategorien i
beste sendetid, mens det er betydelig mindre samfunnsorientering. Når det
gjelder sistnevnte kategori er det likevel store forskjeller mellom TV2 og
TVNorge. TV2 har i perioden som diskuteres her hatt en jevn økning i det
samfunnsorienterende stoffet og andelen slikt stoff er mer enn dobbelt så stor
som på TVNorge. I undersøkelsesperioden i 1995 var andelen samfunnsori-
entering i beste sendetid på TV2 18 %, mot 8 % på TVNorge (og 31 % på NRK).
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Legger vi sammen andelen fiksjon, underholdning, lett  fakta, sport og reklame,
får vi et mer samlet bilde av programsammensettingen på de tre kanalene (figur
7). Slikt stoff utgjør sammenlagt rundt 90 % for TVNorges vedkommende, og i
overkant av 80 % på TV2. For NRKs vedkommende er andelen økende over tid,
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men fortsatt under 60 % i 1995. Her vil også en del av fiksjonsstoffet være av en
annen karakter enn på TV2 og TVNorge (jf. diskusjonen av dette i kapittel 9).

Et annen faktor som er viktig for å skille mellom ulike kanaler, er spørsmålet
om hvor programmene kommer fra. Selv har jeg sammenliknet de tre
kanalene når det gjelder fiksjonsprogrammenes opphav i undersøkelses-
periodene. I og med at min undersøkelse bare dekker to uker hvert år, er det
grunn til å vente store variasjoner her (enkeltserier og spillefilmer kan gi store
utslag i den ene eller andre retningen). Det bildet som tegner seg i figur 8.1-
8.3 viser likevel tydelige forskjeller mellom kanalene.

For TVNorges vedkommende er 100 % av fiksjonsstoffet i undersøkelses-
periodene av anglo-amerikansk opprinnelse; nærmere bestemt innkjøpt fra
USA, Australia og Storbritannia (figur 8.3). Når det gjelder TV2, kommer også
en stor andel fra disse språkområdene, men her er det også en betydelig andel
nordisk fiksjon (figur 8.2). Mesteparten av dette er norske filmer og serier, og
denne andelen har økt betydelig i årene 1992-95. I NRKs tilfelle er variasjonen
større fra år til år. NRK er også den eneste kanalen som viser betydelige
andeler av fiksjonsstoff fra andre kulturer enn de nordiske og anglo-
amerikanske, i beste sendetid (figur 8.1).

I utgangspunktet er det altså tydelige forskjeller mellom kanalene når det
gjelder programsammensettingen i beste sendetid. De mest markerte for-
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Figur 8.1. Fiksjonens opphavsland på NRK i beste sendetid.
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Figur 8.2. Fiksjonens opphavsland på TV2 i beste sendetid.
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Figur 8.3. Fiksjonens opphavsland på TVNorge i beste sendetid.
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skjellene går mellom TV2 og TVNorge på den ene siden og NRK på den
andre. Dette tyder på at eierforhold og finansieringsform er viktigere for å
forklare likheter og forskjeller mellom kanalene enn programforpliktelser  og
privilegier. Når det gjelder de to førstnevnte faktorene har TV2 og TVNorge
mest til felles, mens NRK og TV2 har større fellestrekk når det gjelder de
sistnevnte.

På noen viktige områder er det imidlertid også store forskjeller mellom
TV2 og TVNorge. TV2 skiller seg først og fremst ut gjennom å ha betydelig
mer samfunnsorientering og norsk/nordisk fiksjon. Dette er i begge tilfeller
programtyper som er mer kostnadskrevende enn den type program TVNorge
fyller beste sendetid med. Det er også programtyper som sto sentralt i de
forventingene som ble rettet til TV2 i den politiske debatten på 1980-tallet,
og som er nedfelt i TV2s konsesjonsvilkår.

Så langt har vi imidlertid bare sett på fordelingen mellom programtyper.
Nå skal vi se nærmere på programprofilen på ulike områder.

Høy profil på nyheter og aktualitetsstoff
Som vi har sett, var det fiksjonsstoffet som dominerte TV2s programflate på
kveldstid i kanalens fire første år. Når det gjelder den norskproduserte
profilen, var imidlertid det samfunnsorienterende stoffet enda mer markert.
TV2 har fra første stund hatt en høy profil på nyheter og aktualitetsstoff, og
oppgir selv at de har brukt halvparten av sitt programbudsjett til dette de
første årene. Dette stoffet har også økt sin andel i beste sendetid.

Bryter vi ned på underkategorier, ser vi at det først og fremst er det
utfyllende aktualitetsstoffet, og særlig debatt- og reportasjeprogrammene
som har økt sin andel over tid. Tar vi med tilbudet utenfor beste sendetid,
er det imidlertid tydelig at nyhetstilbudet øker mest. TV2 har utvidet sin
sending klokka 18.30 og har etablert nyhetssendinger i forbindelse med
morgen-TV og ved midnatt. I 1995 sendte TV2 ti nyhetssendinger per døgn
på hverdagene i høysesongen. Dette representerte en fordobling av antall
timer nyheter og aktualiteter på TV2: fra 470 timer i 1994 til 1013 i 1995. Til
sammenlikning sendte NRK 614 timer sammenlagt av «nyheter» og «samfunns-
spørsmål» på sin ene kanal i 1995 (NRK og TV2, årsmeldinger for 1995).

Dette illustrerer en viktig forskjell mellom NRK og TV2. For begge kanalene
er nyheter strategisk viktig når det gjelder å bygge sendeflater, men mens NRK
konsentrerer sitt nyhetstilbud i beste sendetid (et trekk som ble ytterligere
forsterket da NRK2 begynte sine sendinger i 1996), bruker TV2 sine nyhets-
endinger som en spydspiss for å trekke seere til stadig nye tider på døgnet.

Utover det som her er sagt, er det også andre grunner til at nyheter og
aktualiteter er viktig for TV2. Som nevnt er dette en type stoff som alltid har
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trukket høye seertall i Norge og som også leverer seere med god demografi
for mange annonsører. Ikke minst er nyheter og aktualiteter viktig for å gi
kanalen legitimitet som allmennkringkaster. Nyheter er det eneste stoff-
området som er nevnt spesielt i TV2s konsesjonsvilkår, og det å etablere en
alternativ nyhetskanal var et av de viktigste politiske argumentene for å
oppløse NRK-monopolet. I følge TV2 selv er likevel denne siste begrunnel-
sen den minst viktige. Finn H. Andreassen vektlegger faktorene slik i en
kronikk i Dagbladet 8.1.96:

Når TV2 har satset så sterkt på nyheter og aktuell debatt, så er det ikke
fordi Stortinget spesielt har nevnt dette i konsesjonsvilkårene. Det er
fordi nyheter og aktualiteter er sterkeste våpen i konkurransen om
seerne.

I konkurransen om seerne har det også gått framover med TV2 når det gjelder
nyheter. Selv om Dagsrevyen opprettholdt en stabil seeroppslutning i peri-
oden som diskuteres her, endret styrkeforholdet mellom de to kanalenes
hovednyhetssendinger seg dramatisk. I TV2s første driftsår hadde Dagsre-
vyen i gjennomsnitt fire ganger så mange seere som TV2-Nyhetene klokka 21,
i 1993 var forholdet tre ganger så mange, og i 1995 kom TV2-Nyhetene opp
i en gjennomsnittsoppslutning på over halvparten av Dagsrevyens. Seinere
minsket avstanden mellom de to ytterligere, og i april 1996 hadde TV2-
Nyhetene for første gang høyere seeroppslutning enn NRK på en dag uten
konflikt i NRK (TV2 årsmeldinger, NRK Nyhetsbrev 7/93, 4/94, 8/95).

Etterhvert som TV2s nyhetsendinger ble mer etablert, fikk de også høyere
prestisje, status og tillit. Dette avspeilte seg blant annet i Aftenposten/
Opinions månedlige barometer, der et utvalg personer ble spurt om hvilke
kanaler som hadde det «beste» tilbudet innen ulike programkategorier. Mange
har også rost TV2 for den brede distriktsdekningen i nyhetene.84 Ved
utgangen av 1994 hadde TV2 avtale med 27 produksjonsselskap rundt om i
landet for levering av stoff til nyhetene. TV2 har også plassert ut et antall
videokameraer hos interesserte amatører, som et ledd i å skaffe bildedekning
til hendelsesnyheter fra distriktene.

Debattprogram som merkevare
I tillegg til nyheter har særlig debattprogram vist seg som et velkomment
satsingsområde for TV2. Flere markedsundersøkelser har utpekt TV2 til
kanalen med de «beste» debattprogrammene, deriblant også den nevnte
Opinion-undersøkelsen i Aftenposten. Fra januar 1994 inneholdt undersø-
kelsen en egen kategori for debattprogram, og her ble TV2 kåret som «den
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beste» fra første stund.85 Debattprogram fungerer dermed som gode identi-
tetsmarkører for TV2. Til Aftenposten 19.5.95 kommenterer Arve Løberg i
TV2 at kanalens debattprogram utfyller hverandre og «er nå så klart inn-
arbeidet i kanalens sendeskjema at programmene er blitt en viktig merke-
vare for TV2».

Debattprogrammene har, som programkategori betraktet, en rekke forde-
ler. De er billige å produsere, styrker kanalens aktualitetspreg og kan gi legi-
timitet vis a vis den politiske offentlighet. Det samme formatet kan kjøres i
det uendelige og innrettes slik at det tilfredsstiller det moderne fjernsynets
krav til levende framstilling, personretting og dramatikk. Her er programleder-
ens rolle helt sentral; debattprogrammene er som hovedregel bygget rundt
en bestemt programledertype som igjen er med på å profilere kanalen. Alt
i alt innebærer dette at debattprogram har et potensiale til å trekke mange
og attraktive seere, for relativt lite penger.

TV2s lengstlevende program, Holmgang, er et godt eksempel på hvor-
dan disse logikkene forenes. Det ukentlige programmet var fra første stund
et av TV2s mest populære, med jevn seerprofil i ulike aldersgrupper og med
en liten overvekt av høyt utdannede middelaldrende menn (se VG 28.11.92,
11.3.93, 13.12.94). Programmet er billig å produsere86, og har dessuten gitt
TV2 oppslutning som en seriøs allmennkringkaster blant konkurrenter og
kritikere. I en sammenlikning av debattprogram på TV2 og NRK i 1995 hev-
det for eksempel Olsvik (1996: 61) at Holmgang var det programmet som
i størst grad bidro med konstruktive løsningsforslag til viktige samfunns-
spørsmål. Dette på tross av at programmet ifølge programleder Nils Gunnar
Lie «er blitt møtt med mye ovenfra-og-nedad-holdning i uni-versitets- og
forskningsmiljøene. ... De mener programmet er for lettvint» (Dagbladet
9.5.95).

Holmgang befinner seg omtrent midt på treet i forhold til andre samfunns-
orienterende program på TV2. TV2 har hele tiden hatt mer konfronterende
og populistiske debattprogram som Ansikt til ansikt og Lønning og Staff/
Lønning Direkte, men også mer utdypende reportasjemagasiner, samtalepro-
gram og dokumentarprogram. Eksempler på dette er PS og M med Anders
Magnus som programleder, og dokumentar- og reportasjemagasinet Doku-
ment2. Sammen med Holmgang sto Dokument2 på sendeplanen helt fra den
aller første sesongen høsten 1992, og i likhet med Holmgang var dette et
format som ga rom for svært mange ulike tema og saker. I Dokument2 har
egenproduserte reportasjer og dokumentarer hele tiden vekslet med innkjøpt
stoff innenfor en fast ramme.

At program som dette har en viktig symbolverdi for TV2 både utad og
innad, viste seg ikke minst i reaksjonene da Dokument2 ble tatt av sende-
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planen våren 1996. I en kronikk i Klassekampen 11.11.95 hevdet for eks-
empel journalisten Lars Ola Andresen at Dokument2 hadde «spilt en helt
vesentlig rolle som urokråke og vaktbikkje» og at nedleggelsen var «en uvel-
kommen gavepakke til NRKs monopol på å forvalte den «offisiøse» norske
virkelighetsbeskrivelsen». Fra TV2s egne medarbeidere ble det hevdet at TV2
trengte et seriøst program som Dokument2 for å profilere kanalen som noe
annet enn en underholdningskanal. Klubbleder Davy Wathne sa det slik i
Dagbladet 2.11.95:

Vi jobber i en bedrift som er en ren pengemaskin for eierne. Noen public
service-kanal er vi ikke. Det viser nedleggelsen av Dokument2. Dette er
rått og kynisk (se også Aftenposten 2.11.95).87

VG på TV
Nyheter og aktualiteter er, som vi har sett, viktig for å legitimere TV2 som en
allmennkringkaster. På dette området har imidlertid TV2 profilert seg som en
litt annerledes allmennkringkaster enn NRK. I flere sammenhenger har TV2s
ledelse gitt uttrykk for at det er tabloidavisene som gir malen for TV2s nyheter.
«Ja, vi er TV-versjonen av VG», sa Arne A. Jensen til Aftenposten 5.3.96. etter
at kanalen var blitt kritisert for å ha en tabloidisert nyhetsprofil.

Fra TV2s side innebærer dette at de har prioritert dekningen av krimina-
litet, ulykker og andre hendelsesnyheter i Norge, høyere enn det NRK
tradisjonelt har gjort. Om krimprofilen sa nyhetssjefen i TV2, Bjarne Berg,
følgende i et intervju i Dagbladet 1.7.93:

Kriminalitet har vært lavt prioritert i Dagsrevyen. Der fant vi et godt
marked for oss. Dette stoffet prøver vi å gjøre mer nærgående ved å gå
tettere inn på hovedpersonene.

I samme intervju beskrev Berg forholdet til det offisielle Norge på denne
måten:

Vi vil ikke være budbærere for Stortingspolitikerne, og har derfor lagt oss
på en lavere profil på saker derfra. Dersom en sak er vanskelig å lage TV
på, prioriterer vi den ned til en kort melding.

TV2 har altså profilert seg som en mer folkelig, dramatisk og personifisert
nyhetskanal enn NRK. Et slikt bilde stemmer også rimelig godt med de
resultater forskere har kommet fram til, etter å ha sammenliknet nyhets-
tilbudet på NRK og TV2 (se kapittel 9).
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Som vi har sett har TV2s nyhets- og aktualitetsprofil gitt kanalen et jevnt
tilsig av nye seere. Profilen har imidlertid også ført til kritikk. Kritikken har
blant annet gått på at TV2 bryter presseetiske barrierer i dekningen av
kriminalitet og ulykker. TV2 ble blant annet møtt med massiv kritikk for å ha
overført forhandlinger mellom politiet og en flykaprer under kapringen av
et passasjerfly mellom Bodø og Bardufoss i november 1994.88 Noen måneder
seinere, i april 1995, fikk TV2 kraftig kritikk for å bruke navn i den såkalte
«Landåssaken», der en hjelpepleier ble arrestert mistenkt for flere drap.
Hjelpepleieren ble seinere løslatt uten at tiltale var reist.

Trass i kritikken ligger det en viktig markedsføringseffekt i saker som
dette. TV2-nyhetene får profilert seg som dristigere enn andre, og det skapes
et inntrykk av at skjer det noe så bør man slå på TV2. I avdelingen for
profilering og markedsføring er det nok også grunn til å regne enkelte av
utsagnene fra TV2s nyhetssjef Bjarne Berg. I flere sammenhenger våren og
sommeren 1994 hevdet for eksempel Berg at han like gjerne kunne kalles
underholdningssjef som nyhetssjef, og at det ikke var noen grunnleggende
forskjell på nyheter og underholdning (se blant annet VG 15.8.94). Utspillet
førte blant annet til kritikk fra nyhetsledelsen i NRK (VG 15.8.94, Aftenposten
11.11.94).89 I ettertid kommenterte Bjarne Berg utspillene slik:

Min holdning er at vi skal være pedagoger når vi deltar i debatter. Når
målet er å diskutere forskjellen på NRKs og TV2 nyheter, synes jeg det er
naturlig å ta utgangspunkt i det vi er forskjellige på. For eksempel det at
vi bruker bilder fra episoder som i seg selv ikke er viktige i nyhetsbildet.
Men her er jeg jo ikke innom den seriøse delen. Selvfølgelig er den
offisielle dagsorden alltid det viktigste for oss. Vi skal være heldekkende
på de viktigste sakene. Hvis folk skal våge å kutte ut Dagsrevyen, så må
de vite at vi dekker det som virkelig er viktig her i landet. Men det liker
vi ikke å si utad, for det blir det ikke noe oppslag av og ikke noe debatt
(intervju 27.3.95).

At den offisielle dagsorden er den viktigste, understrekes ytterligere i TV2s
programavis for høsten 1996. Her uttrykker Bjarne Berg at dekningen av
økonomi, samfunnsliv og politikk skal styrkes, og at terskelen for kriminalitet
og ulykker skal bli høyere i TV2-nyhetene. Like fullt er det tydelig at TV2, som
en privateid og reklamefinansiert kanal, har valgt å profilere sine nyheter
annerledes enn NRK. Som det het i den første utgaven av TV2s egen
«nyhetsbibel» (1992).

For en kommersiell kanal teller nesten bare seeroppslutningen.
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Folkelig og hyggelig kulturprofil
Vi har sett at folkelighet er et stikkord for TV2s nyhets- og aktualitetsprofil.
Den folkelige profilen er også kjernen i TV2s forsvar når de blir kritisert for
å være for tabloide eller for ikke å oppfylle konsesjonsvilkårene. Da er
gjennomgangstonen at TV2 lager program for «folket» og ikke for «eliten». «Vi
må også ha respekt for seere som ikke har samme IQ som eliten» sier Arne
A. Jensen til Aftenposten 5.3.96. I programavisa for høsten 1996 utdyper han
profilen slik:

I TV2 har vi en ambisjon om å være en hyggelig gjest som hver dag
kommer inn i stua til deg. Vi lager ikke programmer for en liten elite i
det norske samfunn. Vi ønsker at flest mulig nordmenn skal finne
attraktive retter på vår meny.

På samme måte som folkelighet og front mot «eliten» går igjen i profileringen
av TV2s programtilbud, spiller utsagnet «en hyggelig gjest i stua» en viktig rolle
i TV2s markedsføring av egen virksomhet. Kravet til at det skal være hyggelig
og underholdende å se på TV2, går som en rød tråd gjennom TV2s
egenreklame og spiller en viktig rolle i TV2-ledelsens argumentasjon på tvers
av de enkelte programområder. Denne forståelsen kommer også til uttrykk
innenfor områder som kultur- og livssynsstoff. Eldar Nakken, ansvarlig for
blant annet Filmguiden, TV2 hjelper deg og livssynsprogrammene, karakte-
riserte sitt ansvarsområde slik i 1995:

TV2 har ingen knallharde grenser mellom fakta, kultur og underhold-
ning. For meg er det for eksempel viktig at også livssynsprogrammene er
underholdende. Vi har jo ikke slikt stoff fordi vi synes vi må ha det. Det
er rett og slett et kommersielt potensiale der som vi prøver å utnytte. Vi
skal jo som kjent leve av at folk ser på oss (intervju 27.3.95).

Forsøket på å lage noe underholdende og folkelig preger ikke minst de
programmene jeg har klassifisert som «kulturprogram» i beste sendetid. I 1995
inkluderte dette blant annet magasinprogrammet X-press. X-press inneholdt
reportasjer fra kultur- og underholdningslivet, og ble fra TV2s side profilert
som et svar på tabloidavisenes «Rampelys» og «Signaler». Målet var å lage noe
«lettfordøyelig og kjapt» med høyt tempo, korte reportasjer fra kulturlivet og
kjendisstoff av ulikt slag (Arbeiderbladet 1.9.95). Det andre faste «kulturpro-
grammet» i 1995, Filmguiden, ble også profilert som et folkelig og forbruker-
veiledende program. I et intervju med VG 28.8.94 ble programmet blant annet
definert slik i forhold til filmmagasin-tradisjonen i NRK:

Uten navn-1 19.02.04, 16:06205



DEN STORE TV-KRIGEN – NORSK ALLMENNFJERNSYN 1988-96

206

Vi har et annet formål og et annet publikum enn Bang-Hansen. Vi er
ikke noe kritikerprogram, og vi har ikke til hensikt å vokte over det norske
filmmiljøet. Vi erfarer også at filmbransjen synes det er OK å ha et
alternativ, et sted der de kan komme levende og snakkende fra det. Vi
stiller folkelige spørsmål og er positive.

Utover program av denne typen og enkelte musikkprogram og musikk-
portretter, har TV2 hatt lite kulturdekning i beste sendetid. TV2 har imidlertid
i nesten hele sin levetid hatt innslag av kulturorienterende karakter i de store
flatene med blandet faktastoff tidligere på dagen. I det første driftsåret sendte
TV2 kafe-programmet God ettermiddag Norge alle hverdager fra 18.00 til
19.00, og fra oktober 1994 har TV2 sendt en oppfølger i form av God morgen
Norge to og en halv time hver morgen på hverdager. Begge programmene
hadde en nyhetskomponent og en «sofadel» der blant annet kunstnere og
kulturarbeidere ble invitert som gjester. I årsmeldingen for 1995 omtales God
morgen Norge slik (:11):

Magasindelen av God morgen Norge er TV2 si største kultursatsing. I ein
direktesend, dagleg sendeflate på meir enn 90 minuttar er det rikeleg
plass til intervju, reportasjar og framføringar. Redaksjonen har som
mål å vere aktuell innanfor kulturområda musikk, litteratur, teater,
dans og film. På musikkområdet varierer det frå Sputnik til Ultima-
festivalen. Innan litteratur byr programmet på djupneintervju med dei
mest aktuelle, seriøse forfattarane våre, men også store forfattarnamn
innan kiosklitteraturen dukkar opp på skjermen.

Også innenfor disse formatene er imidlertid service- og forbrukerprofilen
framtredende. Kulturdekningen skal innpasses i et format som krever
hyppige skifter mellom ulike typer av informasjon: debatter og værmelding,
astrologi og matlaging, reklame og trafikktips, nyheter og morgengymnastikk.
Mottakersituasjonen er flyktig og åpner i liten grad for vinklinger som krever
konsentrasjon og fordypning. Som det sies om God morgen Norge i
programavisa for høsten 1996:

I frokost-TV gjelder det å skape en atmosfære og en stemning som gjør
at det er trivelig å se på.

Også TV2s livssynsprogram ligger utenfor beste sendetid og forholder seg
friere til de etablerte kirkelige institusjonene enn det NRK tradisjonelt har
gjort. Disse programmene har imidlertid, som Lundby (1996:92) har pekt på,
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gitt TV2 oppslutning og legitimitet i store deler av den kristne befolkningen,
og kanskje særlig i grupper med en frikirkelig og vekkelsespreget oriente-
ring. Både SøndagsÅpent og etterfølgeren Nåde den som tror, var produsert
av pinsevennenes produksjonsselskap TV-Inter. Her, som ellers i program-
profilen, var stikkordet «folkelighet». Som Eldar Nakken, ansvarlig for program-
met SøndagsÅpent i TV2, sa det i 1995:

Vi stiller ikke opp noe lavt kamera foran en høy preikestol. Her er det ikke
noe scene og publikum, her er alle folk like viktige (intervju 27.3.95).

TV2 hjelper deg!
Folkelighet i TV2s forstand betyr altså at programmene skal være hyggelige
og serviceorienterte, ha en anti-autoritær og åpen henvendelsestone, være
ikke-ekskluderende og uten «pekefinger», og ha front mot autoriteter. Denne
profilen kan finnes igjen i samtlige av TV2s fakta-, kultur- og aktualitets-
formater, om enn i noe varierende grad. Blant de formatene som best forener
samtlige av disse karakteristikkene, er kanskje forbrukerprogrammet TV2
hjelper deg, som ble sendt for første gang i 1994 (produsert av Arve Juritzens
produksjonsselskap). I dette programmet spiller konfrontasjonen mellom «de
ansvarlige» og «offeret» en sentral rolle. Eldar Nakken karakteriserer program-
met slik:

I TV2 hjelper deg skal vi ikke bare snakke om å hjelpe, vi skal faktisk
hjelpe folk. Vi skal bli en slags katalysator der folk kan møte makta. Vi
synes det er fint at de som stemmer på politikerne også kan få lov å møte
dem. Vår måte å gjøre forbrukersaker på er nok mer kommersiell enn
i NRK, med mer action og mer personifisering. Vi drar gjerne fram en
statsråd som kan få møte offeret ansikt til ansikt (intervju 27.3.95).

Som Martin Eide (1996:72) har pekt på, hender imidlertid at opplegget torpe-
deres ved at «de ansvarlige» nekter å stille opp. Da får vi demonstrert TV2-
profilens solidaritet med «offeret» i klare ordelag:

Da mobiliseres gjerne den journalistiske harme med moralsk rygg-
dekning i de store idealer og med melodramatiske overtoner. Vi kan for
eksempel få høre om den feige minister som ikke «tør» å stille opp, som
ikke tør svare, som ikke tør skjære igjennom.

En liknende front mot «makthavere» kan vi også finne igjen i måten Doku-
ment2 og TV2s debattprogram profilerer seg på. At den hardtslående anti-
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autoritære profilen har sine begrensinger, ser vi imidlertid i kulturdekningen.
Som vi har sett har TV2s kulturorienterende program i større grad profilert
seg seg som program som ikke har som formål å stille kritiske spørsmål til
kultur- og underholdningsmiljøene.

Komedier og populær seriedramatikk
Det hyggelige og folkelige preget er ikke bare stikkord for TV2s fakta- og
kulturstoff, men også mye av TV2s norske og utenlandske fiksjonsstoff.
Fiksjon er, som vi har sett, svært viktig for TV2, dette representerer klart den
største programkategorien, og innenfor fiksjonssjangeren finner vi også
mange av TV2s mest sette program. I likhet med nyheter og aktualiteter er
fiksjonsområdet også et felt der TV2 har profilert sitt programtilbud som
annerledes i forhold til det som vises på NRK og andre reklamefinansierte
kanaler.90

Ifølge TV2s egen programstatistikk for 1995, sendte TV2 dette året 28 %
drama, 6 % krim og 10 % komedie i den totale sendeflaten (TV2s årsmelding
for 1995: 7). Likevel er det tydelig at det først fremst er innen komediesjangeren
at TV2 har arbeidet med å bygge opp en egen profil i løpet av de første fire
årene. Innenfor komediesjangeren har TV2 kjøpt inn en rekke kvalitets-
produksjoner, primært fra det amerikanske markedet, som Murphy Brown,
Cheers, Frasier og Seinfeld. Det norskproduserte tilbudet har imidlertid også
vært omfattende.

I en særstilling blant TV2s norske serier står situasjonskomedien Mot i brøs-
tet, som begynte i januar 1993, og som høsten 1996 passerte episode nummer
100. Mot i Brøstet er en relativt rimelig produksjon, men var likevel TV2s
dyreste da produksjonen ble satt i gang høsten 1992.91 Serien fikk fra første
øyeblikk dårlig kritikk, mens seeroppslutningen steg fra sesong til sesong.
Våren 1996 var serien oppe i et gjennomsnitt på over 700 000 seere for de
førstegangssendte episodene, mens reprisene samme uke trakk i overkant av
halvparten av dette. Kristin Helle-Valle, ansvarlig for serien innad i TV2,
kommenterte utviklingen slik i 1995:

Mot i Brøstet er noe av det viktigste vi har hatt på TV2, det har ratet
høyere og høyere for hvert år. Det kan man ikke kimse av, selv om mange
er spydige og nedlatende og synes det er for enkelt og for dumt – også
innad i TV2 (intervju 27.3.95).

Mot i Brøstet har også gradvis forbedret sin demografi og trukket mer
attraktive seergrupper. Serien trakk opprinnelig flere mannlige enn kvinne-
lige seere, men etter pålegg fra markedsavdelingen i TV2 om å skaffe flere
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kvinnelige seere, ble det skrevet inn to kvinner i sentrale roller. Thore Ryen,
produsent og manusforfatter av Mot i Brøstet, beskriver forholdet til mål-
gruppene på denne måten i et intervju i Dagbladet 11.11.95:

Bestillingen vi har fått fra TV2 er å underholde, skaffe seere. For Mot i
Brøstet ble vi bedt om å dra inn dem som kjøper varer mellom 18 og 45
år. Siden fikk vi et ønske om å dra inn flere kvinnelige seere. ... Da flytta
venninna til Karl inn og så fikk Nils seg en kjæreste. Da var kvinnene
på plass foran skjermen. Det er ganske vilt.

Mot i brøstet representerer på mange måter et pionerarbeid i Norge. Som
allerede nevnt, var dette en sjanger som NRK i liten grad hadde profilert seg
på, og her fant TV2 en nisje som de kunne utnytte til å bygge seg en alternativ
profil. Mot i Brøstet var den første situasjonskomedien som var laget for å gå
over lang tid og som ble spilt inn etter internasjonale samlebåndsprinsipper
med kun en ukes produksjonstid per episode. Serien var dessuten basert på
et norsk manus, selv om amerikanske manusforfatterne var inne i bildet til
å begynne med. At det dreide seg om et pionerarbeid, viste seg ikke minst
i problemene flere journalister hadde med å beskrive sjangeren. Serien ble
i sin tid introdusert i en liten notis i Programbladet under tittelen «Norsk såpe-
opera med Arve Opsahl» (3/93), og serien ble også i flere seinere avisomtaler
betegnet som en såpeopera.

Etter hvert fikk imidlertid Mot i Brøstet selskap av flere andre situasjons-
komedier, blant annet Radio2 (også produsert av Thore Ryens Komistudio)
og Bot og bedring (Wegelius). Andre reklamefinansierte kanaler har lært av
TV2 på dette området, og i 1996 hadde både TVNorge og TV3 norske situa-
sjonskomedier i sitt sendeskjema. Dette er imidlertid fortsatt et område der
TV2 representerer et alternativ til NRK (se også Larsen 1996).

Bærre lækkert
I tillegg til situasjonskomediene har TV2 profilert seg på kortvarige og litt mer
spesielle komiserier. I en særstilling her står The Julekalender, en fornorsket
versjon av et dansk konsept som TV2 sendte i desember 1994 (produsert av
Saks Film). Serien hadde en trang fødsel i TV2; det var stor skepsis i ledelsen,
og serien ble testet på en gruppe potensielle seere som entydig vendte
tommelen ned. I ettertid er imidlertid «Historien om The Julekalender» blitt
en fortelling om hvordan TV2 overvant indre og ytre skepsis og endte opp
med en av sine største «suksesscases» noensinne (Status2 1/95).92

The Julekalender  var for det første et (vellykket) eksperiment i vertikal og
horisontal programlegging. Daglig ble det sendt hele tre episoder (to repriser
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og en ny) fordelt mellom ettermiddags- og sein kveldstid. Trass i den i ut-
gangspunktet lite attraktive plasseringen, opparbeidet serien seg etter hvert
høye seertall.93 Det beste av alt, sett fra TV2s side, var imidlertid at serien var
så godt som gratis for kanalen. Konseptet The Julekalender var knyttet opp
mot en markedsførings- og produktpakke som skulle dekke produksjon-
selskapets utgifter.

Hovedsponsor for konseptet var Sætre kjeks med snacksmerket KiMs.
KiMs utviklet et nytt produkt direkte tilknyttet serien («Olaf Sands rifla
potetflak»), og dette produktet ble det reklamert for i reklamepausene før,
etter og mellom de tre episodene. I reklameinnslagene figurerte rollefigurer
i de samme kulissene og med samme språkføring og standarduttrykk som i
serien. KiMs hadde også en stor kampanje ute i butikkene med brosjyrer,
plakater, videoframvisning og utdeling av 600 000 julekalendre til The Jule-
kalender-konkurransen (Rastad 1995).

Dette var imidlertid bare en liten del av markedsføringspakken. Musikken
spilte en viktig rolle i serien, og i slutten av januar 1995 hadde gruppa
Travellin’ Strawberries solgt over 130 000 eksemplarer av CDen Songs from
The Julekalender. TV2s tekst-TV operatør Dagens TV uttalte samtidig at The
Julekalender-konkurransen var «blant de beste teletorgaktiviteter som noen-
sinne er gjennomført» og var «en innbringende suksess under hele perioden
serien gikk på TV2» (Status2 1/95).

The Julekalender kom dermed til å representere noe nytt i Norge, ikke bare
innholdsmessig, men også når det gjaldt sponsing og produktsalg i tilknyt-
ning til program. Sammenblandingen av program og reklame vekket imidler-
tid reaksjoner. Gunnar Gran, generalsekretær i Norsk presseforbund, uttalte
blant annet til Dagbladet 22.11.94 at sammenblandingen var «helt grotesk» og
gikk på troverdigheten løs (se også Kampanje 20/94 og 1/95). Serien ble
imidlertid ikke rammet av regelverket mot sponsing. Ifølge forskriftene til
kringkastingsloven av 1991, var det forbudt å omtale produkter eller tjenester
«på en salgsfremmende måte» inne i programmene, men ikke forbudt å bruke
figurer fra programmene i reklameinnslag. Akkurat denne kombinasjonen
var da heller ikke ny; også figurer fra NRK-program hadde i mange år vært
brukt i reklameøyemed.

Alt i alt ble eksperimentet med The Julekalender oppsummert som en stor
suksess i TV2. Kristin Helle-Valle kommenterte det hele slik i ettertid:

Vi lærte masse av The Julekalender. Her var det tatt hensyn til alt: tekst-
TV, innringning, konkurranse, produkter, CD, markedsføring av musik-
ken til masse radiostasjoner, promotering av programmet osv. Alle tok
en risk og alle var fornøyde etterpå. Saks film tok en kjempesjanse – de
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produserte serien uten å være sikret et øre og gjorde en proff jobb med
å skaffe sponsorer. Sætre kjeks turde å etablere et nytt produkt knyttet til
serien og vant masse på det. Og TV2 turde å satse på en serie som skulle
gå hver eneste dag i fireogtyve dager. Det eneste vi gjorde feil i TV2 var
at vi ikke sikret oss rettighetene til serien. I og med at Saks film tok hele
risikoen, forbeholdt de seg selvsagt også retten til inntektene (intervju
27.3.95).

En stor del av suksessen til The Julekalender må tilskrives dyktig markeds-
føring. At markedsføring ikke kan selge et hvilket som helst produkt, ble
imidlertid klart da TV2 i desember 1995 forsøkte seg oppfølgeren Julefergå.
Denne tok aldri helt av på tross av at det samme markedsføringsapparatet var
på plass; denne gang var Se og Hør, Telenor Link og Colgate-Palmolive
hovedsponsorer (Dagbladet 30.11.93).

Seriemesteren
Når det gjelder det egenproduserte stoffet, har TV2 altså først og fremst
profilert seg innen komediesjangeren. Fra 1996 begynte imidlertid TV2 å vise
også andre typer norskproduserte dramaserier. Ungdomsserien Sommerfugl,
som ble vist våren 1996 (produsert av Litteris production), var en gjennomført
billigproduksjon med amatører i alle rollene; den fikk hard medfart av
kritikerne og ble ikke forlenget utover de første 12 episodene. Høsten 1996
begynte imidlertid TV2 å sende dramaserien De syv søstre, TV2s største pro-
gramsatsing noensinne. De syv søstre var i første omgang planlagt i 36
episoder, men med mulighet for å produsere flere dersom serien slo an.
Serien var skapt av produsentene bak de svenske dramaseriene Rederiet, Tre
kronor og Varuhuset (Spartacus), og produsert i samarbeid med de norske
produksjonsselskapene Rubicon og Viscom.

Samme år satte TV2 i gang produksjon av miniserien Blind gudinne, basert
på Anne Holts kriminalbøker. Denne ble produsert som fjernsynsserie og
kinofilm, med støtte fra Audiovisuelt produksjonsfond, for visning høsten
1997. Her bød TV2 over NRK, som i første omgang skulle produsere serien.

TV2 har altså bygget seg gradvis opp på norsk populær seriedramatikk.
Målet har vært å komme opp i en norsk fiksjonsproduksjon per dag. TV2s
identitet som «seriemester» har imidlertid ikke først og fremst blitt skapt av
egenproduksjoner. Her har de fått god hjelp av utenlandske dramaserier,
spesielt fra det amerikanske markedet.

Blant amerikanske serier som har trukket høye seertall på TV2, står
Science fiction serien X-files i en særklasse; dette var den første amerikanske
serien som fikk en oppslutning på linje med de mest populære norske
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produksjonene. Men også dramaserier som Sheriffen (Picket Fences), Chi-
cago Hope, NYPD Blue og Silke (Silk Stalkings) har trukket høye seertall. TV2s
serieprofil har også gitt TV2 prestisje som en kanal som følger godt med på
trendene på det amerikanske markedet; TV2 er blant annet den norske
kanalen som har hatt flest «Emmy»-vinnere og andre prisbelønte serier i sitt
programtilbud de siste årene.

Innad i TV2 gir mange uttrykk for at de synes kanalen har profilert seg bedre
på det utenlandske enn det norskproduserte stoffet. John Ranelagh, ansvarlig
for utenlandske innkjøp i TV2, kommenterte imidlertid profilen slik i 1993:

De innkjøpte programmenes funksjon vil alltid være å komplimentere
de norske produksjonene. Hovedelementet for en kanal vil alltid være
nyheter og faktaprogram. De utenlandske produksjonene er imidlertid
viktige for økonomien. De bringer inn de pengene vi trenger for å lage
norske produksjoner (intervju 29.11.93, oversatt fra engelsk).

De utenlandske produksjonene er billigere enn de norske, fordi de allerede
har fått dekket inn mesteparten av utgiftene i produksjonslandet. Hvor billige
de innkjøpte produksjonene er, varierer, men de er alltid rimeligere enn
egenproduserte.94 Prisene har imidlertid steget med økt konkurranse, særlig
når det gjelder populære spillefilmer. Her er også inntektsmulighetene for
kanalene mer begrenset, i og med at norske regler forbyr regulære reklame-
avbrudd i fiksjonsprogram. Dette kan forklare hvorfor TV2 har et relativt
begrenset filmtilbud og et større tilbud av halvtimes enn timelange serier. Det
kan også forklare hvorfor TV2-serien De syv søstre ble produsert i halvtime-
lange framfor timelange episoder. Her forsøkte TV2 åpenbart å omgå
reklameregelverket gjennom å sende to og to episoder ad gangen, med
reklamepauser mellom.

Stripping og masseproduksjon
Fiksjon er, som vi har sett, en svært viktig programkategori for TV2. Ikke bare
utgjør fiksjonsstoffet en betydelig andel av programflaten; dette stoffet har
også vært viktig for å bygge seermønstre. Vaner bygges gjennom å ha et stort
volum; den enkelte episode kan sendes i reprise mange ganger, og gjennom
stripping (plassering av program i horisontale striper i sendeskjemaet) kan
publikum trekkes til kanalene på faste tidspunkter. TV2 tenker på samme
måte omkring sin egen fiksjonsproduksjon. Kristin Helle-Valle sier det slik:

Sånn som TV2 er organisert, uten studioer og rekvisittavdelinger og egen
teknisk stab, så blir det nødvendigvis ikke til at vi putter altfor mye penger
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i production values. Slike tjenester forbrukes mye lettere i f.eks. NRK som
har dem i huset. I TV2 må hver stol, hver mikrofon og hvert klesplagg
betales for. For oss er det dermed ikke så viktig at den enkelte episode ser
påkostet ut. Vi prøver heller å få masseprodusert og strippet – målet er å
få mest mulig for pengene uten at det går ut over kvaliteten. Så kan NRK
heller holde på med det flotte og kostbare, det er de flinke til, det har de
gjort i mange år og der har de kompetanse. Vi er mer pølsebod – vi skal
lage mange pølser hver dag og selge dem. Men det skal være gode pølser
– det er utfordringen for de kommersielle kanalene (intervju 27.3.95).

Som Helle-Valle peker på, har volumtankegangen ikke minst sammenheng
med at TV2 er en enterprisebasert kanal. Ifølge konsesjonsvilkårene er det
bare nyheter og sport som skal produseres av TV2 selv; resten skal kjøpes
inn fra nasjonale og internasjonale programleverandører. Dette innebærer at
de ansvarlige fagsjefene på områder som underholdning, fakta, drama og
barneprogram ikke er avdelingssjefer, slik tilfellet er i NRK, men mer fungerer
som redaktører eller konsulenter. De tar imot forslag og holder kontakt med
produksjonsselskapene; de gir premisser, stiller krav og er i løpende dialog
med selskapene. De har imidlertid ikke personalansvar slik tilfellet er i NRK.
Fagsjefene har også en svært liten stab, om de i det hele tatt har noen, og
stillingene er åremålsstillinger for et par år ad gangen.

Det sier seg selv at slike små enheter ikke kan forholde seg til for mange
mindre produksjoner og produksjonsselskaper på samme tid. Det gjelder å
få til konsepter som kan gå av seg selv, gjerne over mange år. I TV2s første
år har regelen vært at kontrakter bare ble tegnet for en sesong ad gangen;
TV2 har ønsket å ha fleksibilitet til å kaste rundt på sendeskjemaet. Etter hvert
er imidlertid målet å komme over på lengre kontrakter.

Underholdning i striper
Et av de beste eksemplene på stripping- og volumtankegangen finner vi
innenfor TV2s underholdningstilbud. TV2 har i nesten hele sin levetid sendt
konkurranseprogram daglig i faste striper som «lead-in» til beste sendetid;
først Askeladden, og fra oktober 1994 Jeopardy. Begge disse var formatinn-
kjøpte program produsert på lisens med en svært kostnadseffektiv produksjons-
måte. Av Jeopardy produseres det fem program per dag i produksjonsperio-
den, noe som innebærer at det på fire måneder produseres nok til at
programmet kan gå daglig på hverdager i ett år. I tråd med idealet om at man
bør få til en enhet som går av seg selv, ble det fra begynnelsen av lagt opp
til stort volum; den opprinnelige kontrakten med Jeopardy åpnet for at det
kunne produseres 920 episoder av den norske versjonen (VG 8.11.94).
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Jeopardy er blant de underholdningsprogrammene på TV2 som har fått
best mottakelse av seere og kritikere. TV2 har hatt mindre hell med seg når
det gjelder de øvrige underholdningsprogrammene. Dette er også et område
der TV2, som vi har sett, fra begynnelsen møtte sterk konkurranse fra
TVNorge og NRK. Sett under ett har TV2 hatt problemer med å profilere
underholdningstilbudet sitt i perioden som diskuteres her.

Gitt spilleprogram som Scene2 og BingoLotto, flere missekonkurranser og
program som Nå eller aldri (der publikum blant annet ble lokket til å spise
insekter mot betaling) er det ikke overraskende at TV2s underholdningsprofil
har fått kritikk for å være spekulativ, kommersiell og tilfeldig. Disse
programmene er imidlertid bare representative for en del av underholdnings-
tilbudet. TV2 har også hatt en relativt tradisjonell blanding av talkshow,
konkurranser og familieunderholdning av ulikt slag. TV2 har særlig satset
mye på å befeste sin posisjon som en norsk underholdningskanal på fredags-
og lørdagskveldene, men her har de slitt med å få markedsandelen opp vis
a vis NRK og andre kanaler. I løpet av de første fire årene opplevde TV2 gang
på gang at program som var proklamert som «satsinger vi venter oss mye av
og som vi håper skal kunne gå i lang tid», ble tatt av etter en sesong. Trygve
Rønningen, ansvarlig for underholdning i TV2, kommenterte profilen slik i
mars 1995:

TV2 har de første årene hatt et vinglete underholdningstilbud, først og
fremst fordi profilen ikke har vært klar. Utfordringen for oss nå er å
rendyrke en profil og måle programmene opp mot denne. TV2 vil være
annerledes bedre – ikke annerledes verre. Noen av de programmene vi
gjør idag er profilskapende, men vi må søke å få vekk de torpedoene som
ødelegger profilen (intervju 28.3.95).

Problemene med å få til en underholdningsprofil reflekterer til en viss grad
enterprisesystemets problemer. Det at TV2 er bygd opp som en enterprise-
kanal gir mange fordeler; systemet er i prinsippet både kostnadseffektivt,
rasjonelt og fleksibelt. Men enterprisekanaler betaler en pris når det gjelder
erfaring og konseptutvikling. Profilen blir lett sprikende, og i den grad det
bygges opp kompetanse, forblir denne i produksjonsselskapene. Dersom vi
sammenlikner underholdning med nyheter og aktualiteter ser vi tydelig
fordelen ved å produsere in-house; på sistnevnte område har TV2 i langt
høyere grad enn på førstnevnte maktet å utvikle en enhetlig profil.

TV2s primære mål med underholdningen er å høyne programmenes
kvalitet. Over tid er det imidlertid også et mål å bytte ut noe av det uten-
landske stoffet med norskprodusert underholdning, og å komme opp i et
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tilbud på minst ett norsk underholdningstilbud per dag i tillegg til de faste
konkurranseprogrammene.

Internasjonale standardformater
Selv om TV2 bytter ut innkjøpt fiksjon med norskprodusert underholdning,
er det imidlertid ikke gitt at programformatene dermed blir «norske». Som vi
har sett opererer TV2 i høy grad med internasjonale standardformater i sitt
programskjema; et program som Jeopardy er kjøpt «med hud og hår», og her
går en betydelig andel av produksjonsutgiftene til lisensholderen. Mer vanlig
er det imidlertid at TV2 kjøper en formatrettighet – en bit av et konsept – og
syr sammen programmet selv, eller lager sin egen versjon uten å betale for
opphavsretten.

Når det gjelder formatinspirasjon forholder TV2 seg i høy grad til amerikan-
ske formater, selv om mange av disse er bearbeidet i andre europeiske og
nordiske land før de kommer til Norge. TV2 har blant anet kjøpt flere
formatrettigheter fra det nederlandske produksjonsselskapet Endemol som har
rettighetene til mange standardformater på det europeiske markedet. TV2 har
på dette området ikke lagt skjul på hvor inspirasjonen og formatene kommer
fra; tvert imot har en vesentlig del av lanseringen gått ut på å fortelle at
formatene har vært suksesser i andre land. Formater som Bingo Lotto og Opp-
draget ble begge markedsført som tidligere suksesser på svensk TV4, det
samme gjaldt Casanova, som bygget på det amerikanske sjekkeformatet Studs.
The Julekalender og Hugo var begge danske konsepter, Nå eller aldri var
bygget rundt en nederlandsk formatrettighet, mens Hold hodet kaldt høsten
1993 var bygget på det franske konseptet Pas de Panic. I tillegg kommer de
formatene som TV2 har klonet ved egen hjelp; God morgen Norge  var inspirert
både av TV4 og britiske og amerikanske frokostformater; X-press sine forbilder
var blant annet de amerikanske programmene Entertainment tonight og Show-
biz, Riksdan var litt David Letterman og en god del Jay Leno osv.

Dette viser nok en gang at det ikke er så lett å finne på noe nytt i
fjernsynsverdenen, det meste har vært prøvd ut i en eller annen versjon
tidligere. Som vi har sett, har også NRK i høy grad latt seg «inspirere» av
utenlandske formater. TV2s struktur åpner imidlertid i større grad for at
formater blir overtatt direkte, mens NRK bruker sine in-house-ressurser til å
utvikle formatene og gjøre dem til sine «egne». I forhold til TV2 har NRK lang
tradisjon og mye kompetanse når det gjelder konseptutvikling på
underholdningsområdet. At denne formen for konseptutvikling også har
vunnet gjenklang hos konkurrenten, fikk vi imidlertid en indikasjon på da
Vidar Nordli-Mathisen, assisterende underholdningssjef i NRK og prosjekt-
leder for program som Skal – skal ikke, Wiese og Rondo, ble ansatt i TV2 i juni
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1996 for å jobbe med konseptutvikling. I den forbindelse uttalte Trygve
Rønningen til VG 29.6.96:

Dette er en stor dag for oss. Vi har lenge jaktet på virkelig underholdnings-
kompetanse. Vidar er perfekt for oss.

TV2 har også, på ett område,  vært innovative når det gjelder formater. Høsten
1993 kom TV2 med et nytt værvarslingssystem utviklet i samarbeid med
forskningsinstitusjonen SINTEF, og dette systemet er i sin tur eksportert til
flere andre TV-selskap.

Ungdomstiden på TV2
Som vi har sett, har TV2 tilstrebet en profil som kan appellere til yngre
målgrupper. På spørsmål om hva slags profil TV2 skal ha, svarer intervjuobjekter
i TV2 at kanalen heller skal være «litt yngre», «litt friskere» og «litt mer overraskende»
enn å være «solid». Denne profilen har, som vi har sett, vært vellykket i forhold
til målsettingen om å trekke yngre seere fra TVNorge og NRK.

Når dette er sagt, er det likevel viktig å peke på at TV2 hadde få
norskproduserte program innrettet spesielt mot eldre barn og tenåringer. I
TV2s ungdomstilbud på ettermiddagstid finner vi først og fremst innkjøpte
fiksjonsserier, samt TV2s videomagasin, VTV. TV2 produserer heller ikke
«ungdomsprogram» i samme forstand som NRK på kveldstid. Kristin Helle-
Valle begrunnet dette slik i 1995:

Tenåringer er viktig for TV2 og vi vil gjerne lage noe skikkelig for denne
gruppen. Men da er pengene ute og går med en gang. I og med at
ungdom under 20 år tross alt er en begrenset målgruppe, kan vil ikke
legge slike program i prime time, de må ligge utenfor. Da er seer-
grunnlaget tynt og programmene kan ikke koste noe særlig. Og da er
holdningen her på kanalen at det er bedre å sende franske og
amerikanske serier som vi får kjempegod respons på, enn å lage noe
billig hjemmeprodusert som ikke nødvendigvis blir bra (intervju
27.3.95).

Som påpekt over, har ikke mangelen på ungdomsprogram skremt tenårin-
gene vekk fra TV2. Ungdom søker seg allerede tidlig til «voksenprogram» og
har i stort monn sluttet opp om TV2s allmenne programtilbud. Dette gjelder
først og fremst fiksjonstilbudet der alt fra Mot i brøstet til Silke (og ikke minst
X-files) har trukket mange ungdommer. TV2 har også stor oppslutning om
sitt fakta- og aktualitetstilbud blant yngre mennesker.
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Også når det gjelder program for mindre barn har TV2 hatt et svært
begrenset tilbud. Dette er blant de områdene TV2 har fått mest kritikk for å
forsømme, og som mest eksplisitt har vært etterlyst i offentlige mediemeld-
inger. På dette området har TV2 forsvart seg med at det er vanskelig å dekke
inn utgiftene til slike program; det norske regelverket setter forbud både mot
reklame direkte rettet mot barn, og forbud mot «allmenn» reklame i en periode
på ti minutter før og etter barneprogram. TV2 har ved flere anledninger
protester mot sistnevnte regel (se bl.a. Klassekampen 22.6.94), uten at dette
har ført til endringer i regelverket.

Som vi har sett, har TV2 likevel utviklet et visst tilbud rettet mot mindre
barn. Fra høsten 1994 sendte TV2 innkjøpte tegnefilmer med norsk tale
lørdag og søndag morgen, og fra 1995 kom det inn et norskprodusert
magasinprogram – OSV – produsert av Wegelius. Magasinprogrammene ble
sendt første halvdel av året, med reprise i siste halvdel. Sammenlagt innebar
dette at TV2 sendte rundt 100 timer barneprogram i 1995. Høsten 1996 ble
tilbudet ytterligere utvidet, men andelen barneprogram i den totale sende-
flaten er likevel helt marginalt.

Også på dette området var profilen at stoffet skulle gjøres bredere,
hyggeligere og mer folkelig enn det som hadde vært tradisjonen i NRK. Kristin
Helle-Valle sier det slik:

Fordi vi har et såpass begrenset barne-TV tilbud vil jeg heller forsøke å nå
litt flere, gjøre det litt bredere. Det betyr at jeg ikke er opptatt av å lage
pedagogisk barne-TV for de minste – det gjør NRK helt utmerket. Jeg har
også ønsket meg noe som ikke er fullt så beskyttende som NRKs barne-TV,
min holdning er vel at barn tåler litt mer. Barn og ungdom har mye
leksepress osv, de har et legitimt behov for å koble av. Men jeg styrer unna
vold og masseprodusert type japansk tegnefilm-underholdning. Jeg er
også opptatt av kjønnsroller, jeg vil vise programmer der jenter er aktører
og ikke bare objekter. Og jeg synes det er viktig å vise dilemmaformater
som får barn til å bruke hue og ta stilling til verden rundt seg (intervju
27.3.95).

Høytider og nasjonale begivenheter
Som vi har sett, satser TV2 i høy grad på masseproduksjon og faste formater.
Sammenliknet med NRK, innebærer dette blant annet at TV2 i liten grad
markerer høytider og andre spesielle anledninger med program spesielt laget
for anledningen. TV2 gjør for eksempel få avvik i programskjemaet for å
markere jul, påske og 17. mai. Om fraværet av spesielle juleprogram, sier Finn
H. Andreassen følgende i Aftenposten 18.12.95:
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 Julen er ikke den store og viktige satsingen for oss. I en kommersiell
kanal prioriterer vi annerledes. Seertall viser at det er mye mindre seing
på TV i julen. Folk prioriterer heller sosial kontakt.... På denne tiden er
det heller ikke det store behovet for reklame.

Heller ikke større nasjonale og internasjonale begivenheter markeres i særlig
grad med norskproduserte tilbud, utover det som kommer i Nyhetene, God
morgen Norge og andre fakta- og aktualitetsformater. Også når det gjelder
konsesjonsforpliktelsen til å lage program for den samiske befolkningen og
andre minoriteter, viser TV2 i hovedsak til sitt faste nyhets- og aktualitetstilbud.
Om sistnevnte forpliktelse heter det for eksempel i årsmeldingen for 1995 (:15):

TV2 har ikkje laga eigne sendingar for minoritetar, og heller ikke for det
samiske folket i løpet av 1995. Det fleirkulturelle landet vårt har fått
plass i nyhenda, i aktualitetsprogramma og ikkje minst i God morgen
Norge. Når det gjeld den samiske folkesetnaden har TV2 hatt direkte-
sendt God morgen Norge frå Karasjok. Dessutan vart den samiske
nasjonaldagen markert gjennom innslag i God morgen Norge.
Nyhendeavdelinga har også følgt Sametinget gjennom arbeidet deira.

På samme måte som når det gjelder kulturdekningen, ligger altså mesteparten
av TV2s tilbud for minoriteter som aktualitetsinnslag i morgenflaten og i
nyhets- og aktualitetsprogram. Det er også hovedsakelig på denne måten at
TV2 dekker større nasjonale og internasjonale kulturbegivenheter og histo-
riske jubileer.

Når det gjelder enkelte store begivenheter, har imidlertid TV2 gjort unntak
fra denne regelen. Dette gjelder først og begivenheter med høy profil, både
nasjonalt og når det gjelder å skaffe seere. TV2 har satset store ressurser på
å etablere sin egne valgsendinger, selv om de også her i høy grad bruker
malen fra de faste aktualitetsformatene til å gi en ramme rundt dekningen.
Etter at TV2 ble EBU-medlem, har de arbeidet for å få til en ordning med NRK
når det gjaldt Grand prix-finalene. Både den internasjonale og norske finalen
er blant de aller mest sette programmene i Norge, og dette er program som
TV2 har signalisert interesse for å ha i sitt sendeskjema. Fremst i rekken av
begivenheter TV2 gjerne vil markere, er imidlertid store sportsbegivenheter.
Sport, og særlig viktige norske prestasjoner, er, som nevnt, viktig for å profi-
lere kanalene som nasjonale allmennkringkastere. I tillegg er store sports-
begivenheter viktige fordi de tiltrekker seg en høy andel unge og middelal-
drende menn med høy kjøpekraft. Finn H. Andreassen formulerer TV2s
policy på området slik:
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For oss er det først og fremst viktig å ha de mest populære sports-
begivenhetene. Vi er i den heldige situasjon at vi mer kan velge ut hva
vi vil sende. NRK har en tradisjon og kanskje også en større forpliktelse
til å ha et bredt spektrum av begivenheter (intervju 29.3.95).

TV2 – en markedsføringssuksess
Sammenlikner vi de norske allmennkringkasternes totalprofil, er det slående
hvor mye lettere det er å beskrive TV2 enn NRK. TV2 er på en helt annen måte
et enhetlig «produkt», der både organisering og programprofil lar seg beskrive
med de samme nøkkelbegrepene. Dette gir TV2 en tydeligere merkevare-
identitet enn NRK på flere områder, en identitet som også vises igjen i
undersøkelser av merkevarestyrke og tillit til norske bedrifter. Flere slike
undersøkelser har de siste årene plassert TV2 helt i teten, foran andre
mediebedrifter (se TV2s årsmelding for 1995: 14). TV2 utmerker seg på
mange måter med å være en markedsføringssuksess, og ble da også kåret til
«årets markedsfører» av reklamebransjen i 1995. Her fikk TV2 blant annet ros
for kreativt bruk av 2-tallet i logoen sin.

TV2 har også i stort omfang brukt sitt eget medium til markedsføring. Dette
gjelder blant annet tekst-TV, som i utstrakt grad brukes til program-
informasjon og kommunikasjon med seerne. Volumet av trailere og annen
markedsføring i selve sendeflaten er også høyt. Ifølge TV2s årsmelding for
1995, sendte kanalen rundt 300 timer med norskprodusert egenreklame dette
året (til sammenlikning sendte kanalen som vi har sett rundt 100 timer barne-
program). TV2 har også en velutviklet strategi når det gjelder å binde sammen
sendeflaten utover dagen. Her er ikke minst de mange nyhetssendingene og
aktualitetsprogrammene viktige. Som det heter i TV2s programavis for 1996:

Enda viktigere enn tidligere er det å binde sammen nyhetsdøgnet. Saker
som starter i God morgen Norge kan følges opp i nyhetssendinger og
aktualitetsprogrammer. Hvert program vil ha sin form og sin måte å løse
nyhetssakene på.

Videre har TV2 satset på å bygge opp en fast stab av «tryner»; personligheter
og ansikter som folk forbinder med kanalen og som skaper identitet og
gjenkjennelse. TV2s promosjef Ole E. Eliassen, som også gir stemme til TV2s
«voiceovers» (utsagn av typen «straks får du se...»), sier i et intervju med
Aftenposten 2.9.96:

Vi har hele tiden vært bevisst på at TV2 skal knyttes til en fast stemme som
seerne skal få et forhold til. Det er også ment som en gjenkjennelseseffekt.
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TV2 satset fra første stund på få og faste ankerpersoner i nyhetene og de
samme få programlederne i nyhets- og aktualitetsprogrammene. For ytter-
ligere å styrke gjenkjennelsen, har TV2 i høy grad brukt sine egne
programledere som gjester i underholdnings- og konkurranseprogram, og
rollefigurene i sine situasjonskomedier til å kommentere og introdusere
andre komedier og programtyper. TV2 har videre fått mye ros for den
grafiske profilen sin og måten de har forholdt seg til reklameblokkenes inn-
og utganger. Reklameblokkene fører alltid til «zapping», og TV2 har lagt mye
arbeid i å gjøre inn- og utgangene så interessevekkende at seerne ikke
skifter kanal. TV2 bruker også disse faste elementene i sitt programskjema
til å skaffe seg legitimitet vis a vis ulike samfunnsinteresser og gjøre
reklamen tillitvekkende og stuerein. Sommeren 1996 brukte for eksempel
TV2 inn- og utgangene til reklameblokkene til en aksjon for ungdommer
som var rammet av kreft; her ble det vist malerier som seinere ble auksjonert
bort. På samme måte har TV2 gitt ideelle organisasjoner anledning til å
profilere seg i reklamepausene på de helligdagene det ikke er lov å sende
reklame.

TV2s merkevareidentitet er altså i høy grad bygget på formelementer som
faste ankerpersoner, en visuelt spennende profil, mye action og høyt tempo.
Disse formelementene går igjen på tvers av programtyper og gjenfinnes både
i promoinnslag og i selve programtilbudet. Flere i TV2 framhever slike
elementer som sentrale for å forklare at TV2 har bygget seg opp en sterk
posisjon i perioden som diskuteres her. I mars 1995 kommenterte for
eksempel Bjarne Berg nyhetenes stilling på denne måten:

Per dato har vi en uforholdsmessig høy stjerne. Vi har klart å skjule
mange av svakhetene våre gjennom flinke ankere, en hyggelig form, fin
grafikk, altså en fiks måte å lage TV på. Og gjennom det at vi er mye
flinkere til å ta dagsorden på en kjapp og enkel måte, med bomber og
kuler og krutt og stikke en mikrofon opp i ansiktet på en stortingsmann,
så lurer vi folk til å tro at vår nyhetsavdeling er mye mer offensiv og
oppegående enn den egentlig er (intervju 27.3.95).

Vektleggingen av tempo og action er også tydelig i Eldar Nakkens beskrivelse
av TV2s forsøk på å lage sin versjon av NRK-suksessen Norge rundt: Smak
av Norge (produsert av Nettverk og sendt på TV2 i 1995):

Vi må vel tilstå at Smak av Norge er TV2s svar på Norge Rundt. Men det
er en vridning i forhold til Norge Rundt: kjappere tempo, personifiserende
på programlederne, og hit og dit i full fart. Rett og slett mer action. Mens
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NRK gjerne kan la sin Norge Rundt-programleder vandre dypsindig
rundt i et bibliotek, har vi våre uti en sånn firehjulsdreven sak.

I tillegg til sitt eget medium, tar TV2 i høy grad i bruk andre medier til
markedsføringen av egen virksomhet. Som andre TV-kanaler forer også TV2
aviser og ukeblader med stoff om program som står på sendeplanen, og tar
i bruk boards og plakater på offentlige kommunikasjonsmidler til større
lanseringskampanjer. TV2 lager hver sesong en egen programavis som
distribueres i store opplag; programavisen for høsten 1996 ble trykket i knapt
en million eksemplarer og distribuert via Norgesgruppens butikker i hele
landet. Etter mønster fra forlag og bokklubber arrangerer TV2 en årlig
høstlansering for journalister og annonsører; over to dager presenteres høs-
tens meny innimellom seminarer og bespisning av de inviterte. TV2 har også
vært strategiske i forhold til å bruke forhåndsvisninger, lekkasjer og plas-
sering av saker hos enkeltjournalister i bytte mot eksklusiv omtale. I en studie
av hvordan ulike kanaler forberedte seg til dekningen av Stortingsvalget i
1993, skriver for eksempel Tore Slaatta (1994:51):

NRK har ingen tradisjon med å hemmeligholde og skjule sine program-
planer. For TV2 var det derimot viktig å hemmeligholde planene så lenge som
mulig for å forhindre at de selv ble kopiert eller utkonkurrert. Dessuten brukte
TV2 programlansering som markedsføring. Under stor ståhei på presse-
konferanser i juni ble programledere og sendeopplegg presentert. Og media,
særlig tabloidpressen, slår rutinemessig programplanene opp som nyheter.

Avslutning: Jakten på TV2s «sjel»
I dette kapitlet har jeg drøftet TV2s programsammensetting og programprofil.
Jeg har vist at TV2 arbeidet med å utvikle en profil som var annerledes enn
både NRKs og de reklamefinansierte konkurrentenes. TV2s hovedstrategi de
første årene var å utkonkurrere de andre kommersielle kanalene og dette
preget sammensettingen av programtilbudet. Men TV2 var også gitt konse-
sjon som «allmennkringkaster», og ble forventet å ha programtyper i sitt
sendeskjema som andre private kanaler ikke hadde.

I etterkant av diskusjonen om TV2s programprofil i dette kapitlet kan det
dermed være interessant å spørre hva som er det mest framtredende trekket
ved TV2s identitet. Er det «pengemaskinen» TV2 som først og fremst eksisterer
for å melke reklamemarkedet og gi eierne avkastning på sine investeringer?
Eller er det allmennkringkasteren TV2; kanalen som skulle gi NRK konkur-
ranse på nyhetsfronten og demme opp for innflytelsen fra hjemlige og
utenlandske kommersielle kanaler?
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Svaret på dette er relativt enkelt: TV2 er først og fremst en kommersiell
fjernsynskanal. Dette kommer til utrykk på en rekke områder, ikke minst i
den gjennomførte sendeskjemastyringen der reklameinntektene til en hver
tid bestemmer hva som oppfattes som viktig og riktig å satse på av
programtilbud. TV2s mål er først og fremst å lage flest mulig program billigst
mulig for dermed å kunne trekke inn størst mulige reklameinntekter. Dermed
har også TV2 på mange områder, adskillig større fellestrekk med de andre
kommersielle kanalene i markedet enn de har med NRK.

Dette er imidlertid ikke hele bildet. TV2 har i hvert fall på to viktige
områder, profilert seg som en kanal som er noe annet enn en hvilken som
helst privat kanal, og dette er begge områder som sto sentralt i TV2-debatten
på 1980-tallet. For det første er TV2 i utpreget grad et journalistisk medium.
TV2 har en sterk identitet som nyhets- og aktualitetskanal, og det er på mange
måter det samfunnsorienterende stoffet som gir TV2 identitet og profil. For
det andre har TV2 satset mye på å markere seg som en norsk kanal, både når
det gjelder fiksjons- og faktatilbudet. Dette innebærer blant annet at TV2 har
lagt vekt på å formidle et bilde av Norge som noe mer enn Oslo og det
offisielle livet i hovedstaden.

Begge disse områdene er med på å definere TV2 som en slags allmenn-
kringkaster – om enn som en ny type allmennkringkaster. Fordi den kom-
mersielle polen er så sterk i TV2 er det imidlertid en klar tendens til at både
den journalistiske og den norske profilen trekkes i retning av det som er mest
salgbart: folkelige nyheter, krim og ulykker, kultur i underholdningsformat,
service- og forbrukerprogrammer, situasjonskomedier og såpeoperaer. Og
det innebærer i sin tur at de allmennkulturelle og folkeopplysende elemen-
tene som historisk sett har ligget innebakt i allmenkringkastingsbegrepet er
svært lite framtredende i TV2s profil – i hvert fall fram til midten av 1990-tallet.
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Kapittel 11:

Konklusjon

I dette arbeidet har jeg tatt for meg den første intensive konkurransefasen i
norsk fjernsynshistorie, fra slutten av 1980-tallet og fram til midten av 1990-
tallet. Analysen fokuserte på utviklingen av norsk allmennfjernsyn og var delt
i to hoveddeler.

Del I inneholdt en analyse av NRKs og TV2s utvikling med vekt på institu-
sjonsmessige og organisatoriske forhold. Her drøftet jeg bakgrunnen for at
TV2 ble etablert, NRKs forberedelser til å møte den nye situasjonen og kon-
kurransesituasjonen fram mot midten av 1990-tallet.

I del II analyserte jeg programtilbudets utvikling i samme periode. Her
drøftet jeg hvilke prinsipper kanalene la til grunn når de satte sammen
programtilbudet sitt, den faktiske programleggingen og programsammen-
settingen til ulike tider, og kjennetegn ved de to kanalenes programprofil
gjennom første halvdel av 1990-tallet.

En overordnet problemstilling i boka var spørsmålet om utviklingen går
i retning av større mangfold eller større ensidighet i programtilbudet. Denne
problemstillingen er forsøkt besvart med utgangspunkt i en drøfting av to
typer av årsaksfaktorer. Dette er for det første de bransjelogikkene som
samtlige kanaler må forholde seg til i konkurransesituasjonen: å holde
seeroppslutningen oppe, å få mest mulig fjernsyn ut av hver krone, å opp-
rettholde legitimitet og troverdighet, og å forberede seg til de forventede
medieøkonomiske og medieteknologiske endringene på fjernsynsmarkedet.
For det andre er det de strukturelle faktorene som historisk sett har vært reg-
net som viktige for å opprettholde forskjeller mellom ulike kanaler: eierfor-
hold, finansieringsform, programforpliktelser og privilegier.

I dette kapitlet skal jeg først oppsummere resultatene fra analysen og peke
på likheter og forskjeller mellom NRKs og TV2s strategier og programtilbud.
Deretter trekker jeg noen internasjonale paralleller og drøfter i hvor stor grad
Norge er et «annerledesland» i fjernsynssammenheng. Tredje punkt er å skis-
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sere noen av de utfordringene allmennkringkasterne og allmennheten står
overfor i den endrede fjernsynssituasjonen.

Publikumsorientering og seertallsbevissthet
I innledningskapittelet pekte jeg på at den største endringen konkurranse-
situasjonen fører med seg, er en endring i forholdet mellom fjernsynskanal-
ene og deres publikum. Som vist i analysen, kommer dette først og fremst til
uttrykk i en sterk fokusering på seertall, både i fjernsynskanalene og den
øvrige offentligheten.

I TV2, som i andre reklamefinansierte kanaler, er seertallsorienteringen
åpenbar og ukontroversiell; det er dette som gir retning og driv til
virksomheten. Annonsørene betaler for et bestemt antall seere, og seertallene
bestemmer dermed kanalenes inntekter fra dag til dag. Seertallsorienteringen
blir ikke mindre av at det for flere ledere, medarbeidere og andre medvir-
kende er knyttet bonus til høye seertall. Ønsket om å oppnå høyest mulig
seeroppslutning er dermed i flere tilfeller motivert av et ønske om personlig
gevinst.

Dette betyr naturligvis ikke at seertallene er den eneste faktoren som betyr
noe. Andre kriterier som har vært trukket fram i analysen er hvorvidt
programmet trekker publikum til resten av sendeflaten, seernes sammen-
setting (demografi), hvor profilskapende programmet er, og konkurranse-
situasjonen på ulike tidspunkt (lavere rating aksepteres f.eks. på fredags-
kveldene når konkurransen er særlig hard). Disse faktorene er imidlertid
implisitt knyttet til en forventning om høy seeroppslutning på lengre sikt.

Analysen har også dokumentert en sterk seertallsorientering i NRK. Dette
viser seg først og fremst i de overordnede målsettingene for virksomheten.
Som vist ble seeroppslutning allerede i 1987 definert som et selvstendig
suksesskriterium for programmer sendt i beste sendetid, og fra og med TV2s
inntreden ble det satt faste seertallsmål for ulike deler av sendeflaten. Ønsket
om å opprettholde en høy og stabil seeroppslutning kan også forklare
formaliseringen av sendeskjemastyringen tidlig på 1990-tallet og forskyvnin-
gene innad i sendeflaten. Som vist ble for eksempel tidspunktet etter
Dagsrevyen gradvis dominert av «lettere» programformer for å forhindre at
seerne skiftet kanal.

Midt på 1990-tallet virker det som seertallsorienteringen langt på vei er
akseptert i NRK. Ledere på ulike nivåer uttrykker uten omsvøp at det å
tilfredsstille publikum er en av de fremste forpliktelsene for en lisens-
finansiert kanal, og at det er riktig og nødvendig at NRK kjemper for å forbli
dominerende – målt i markedsandeler. Seeroppslutning blir ut fra dette et av
de vesentligste argumentene i den interne kampen om sendeflater og
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ressurser. Konkret innebærer dette at attraktive sendeflater i god sendetid må
forsvares med høye seertall, og at en fallende seerkurve er et argument for
å fordele flatene til en annen avdeling eller redaksjon.

I NRKs tilfelle er likevel seertallsstyringen mindre automatisk og mindre
gjennomført enn i TV2. Samtlige av de NRK-ledere jeg har intervjuet,
understreker at det kan være stor forskjell på den forventede seeroppslutningen
for ulike programmer plassert på samme tid. Som vi har sett, er helge-
underholdning, sport, nyheter og lettere faktaprogram de mest sentrale for
å trekke seere til NRK, og vurderingen av disse programmenes suksess
henger i høy grad sammen med «ratingen». For programtyper plassert på
mindre attraktive sendetidspunkter: kulturprogrammer, barneprogrammer,
musikk, fjernsynsteater, tyngre dokumentarprogrammer osv. er seertalls-
orienteringen mindre framtredende. Mange slike programmer profileres
imidlertid også som brede formater orientert mot å nå utover de allerede
interesserte.

I NRK er imidlertid ikke seertallsorienteringen sterkere enn at innarbeidede
vignetter og programkonsepter regelmessig tas av sendeskjemaet for å bli
erstattet av andre programmer. Dette er i mange tilfeller resultatet av en
bevisst politikk, der formålet er å videreutvikle konseptene og å fremme
variasjon og bredde i programtilbudet. I andre tilfeller ser dette imidlertid ut
til å være uttrykk for vanskelige styringsforhold og lav beredskap i forhold
til å videreføre konsepter som har slått an blant publikum. I NRK er det mange
ansatte som skal ha plass til sine produksjoner, stadig nye ledere som skal
markere seg med nye navn på gamle flater, og det er tradisjon for at enkelt-
konsepter tas av etter en viss tid for å erstattes av noe annet.

Innledningsvis knyttet jeg seertallsorienteringen i offentlige kanaler til
behovet for å legitimere lisensen. På tross av at NRKs markedsandel har sun-
ket til godt under 50 % i perioden som diskuteres her, er det imidlertid, som
vist i kapittel 6, få tegn til prinsipiell og organisert motstand mot lisens-
finansieringen. For NRKs vedkommende kan det dermed se ut som om opp-
tattheten av seertall i minst like høy grad reflekterer mangelen på andre typer
systematisk feedback fra publikum. Seertallene fyller et vakuum, og utfor-
dringen for NRK blir dermed å supplere den informasjonen man får fra TV-
metermålingene med andre typer informasjon om samfunnets og publikums
behov (jf. Lund 1994).

Industrialisering av fjernsynsproduksjonen
Et sentralt spørsmål i analysen var hvordan fjernsynskanalene forholdt seg til
de økonomiske utfordringene i konkurransesituasjonen. I en situasjon der
sendeflatene løpende utvides samtidig som prisen på attraktivt programstoff
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øker, går en større del av kreativiteten i fjernsynsbransjen med til å finne ut
hvordan man bedre kan utnytte ressursene. Hvordan produsere mer fjernsyn
for de samme midlene?

Presset i retning av å produsere billig er særlig sterkt i privateide kanaler
som TV2, der et hovedformål med virksomheten er at eierne skal få avkast-
ning på sine investeringer.95 Å produsere et større volum på en billigere måte
enn det NRK tradisjonelt har gjort, er et sentralt omdreiningspunkt i TV2. Som
en enterprisekanal med færre fast ansatte og som en av de viktigste avset-
ningskanalene for den frittstående produksjonssektoren, har da TV2 også
større muligheter til å diktere prisen på den enkelte produksjon. I TV2 er det,
som vi har sett, reklameinntektene for det enkelte «slot» som bestem-mer
kostnadsrammene, og dette fungerer i høy grad som en «lov» som verken
produksjonsselskapene eller medarbeiderne kan gjøre noe med. Ett resultat
av dette er, for eksempel, at honorarene til kunstnere og andre medvirkende
presses nedover, uten at disse arbeidsgruppene kommer i direkte forhand-
linger med TV2.

Også i TV2 er det imidlertid rom for at produksjoner kan koste mer enn
de på egen hånd bringer inn i reklameinntekter. På samme måte som når det
gjelder seeroppslutningen (se over) kan spesielt profilskapende program-
mer, programmer som fungerer som «fyrtårn» i forhold til den øvrige sende-
flaten, og programmer som bringer inn spesielt attraktive seere, i perioder få
videre kostnadsrammer. I TV2s første år er dette med på å forklare ressurs-
fordelingen til nyheter og andre samfunnsorienterende programmer, deler av
helgeunderholdningen, samt tilstedeværelsen av barneprogrammer og norsk-
produsert populærfiksjon. Også i TV2 er det dermed, i noen grad, rom for
andre argumenter enn seertall og reklameinntekter.

Mye av det som her er sagt om TV2, kjenner vi igjen fra NRKs utvikling
på 1990-tallet. I NRK har ønsket om bedre ressursutnyttelse vært en viktig
motivasjon bak mange reformtiltak, blant annet rutiner for å knytte ressurs-
fordelingen sammen med fordelingen av sendeflater. Antall episoder pr. serie
er økt og det er større vekt på økonomisk resussursbevissthet og ansvar innad
i virksomheten. I NRK er likevel sammenhengen mellom den seeroppslut-
ningen hvert «slot» kan påregne og de midlene som står til rådighet, adskillig
løsere enn i TV2. I lisensfinansierte kanaler er det strukturelt sett ingen
forbindelse mellom seeroppslutning og inntekter, og i NRK er det heller ikke
utviklet rutiner for presise beregninger av hva ulike produksjoner koster. I
NRK er dessuten medarbeiderne, som hovedregel, fast ansatt, og mestepar-
ten av produksjonsressursene finnes «i huset». Dette trekker organisasjonen
i retning av å fortsette å dekke ulike områder «slik det alltid har vært gjort»;
lønn og utgifter må jo betales uansett.
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En organisasjonsform av denne typen gjør det vanskelig å få utgiftene ned.
Ikke minst er det vanskelig å frigjøre midler til en ekspansjon av program-
flaten. Dette bidrar i sin tur til en intensivert jakt på eksterne bidragsytere og
nye inntektskilder. I tillegg til samproduksjoner, samfinansieringsordninger,
bidrag fra fonds mv., peker dette i retning av mer sponsing og produktsalg,
større vekt på sekundærutnytting av programmer, og en utnytting av ubrukte
sendeflater til forretningsmessige formål.

Kommersialisering?
De utviklingstrekkene som her er beskrevet, bekrefter at fjernsynet i høyere
grad får karakter av å være en industri. Spørsmålet er så om dette også inne-
bærer en kommersialisering av virksomheten?

Begrepet kommersiell brukes på ulike måter både i og utenfor fjernsyns-
kanalene. I kulturelle og politiske kretser brukes begrepet gjerne som en
samlebetegnelse for alt som er billig, dårlig eller vulgært, mens det, i hvert
fall i deler av fjernsynsbransjen, har en mer positiv klang. Her brukes
begrepet som en betegnelse på form- og innholdselementer som er lagt inn
for å appellere til et bredt publikum, og på et perspektiv der fjernsynet
betraktes som et medium som appellerer mer til «magen» og «hjertet» enn til
«hodet». En medarbeider «tenker kommersielt» når hun i sin virksomhet
orienterer seg mer mot «det som går hjem hos publikum» enn mot å realisere
sine egne kunstneriske eller journalistiske ambisjoner. Dette blir i sin tur
betraktet som profesjonell adferd i store deler av fjernsynsbransjen. Som en
TV2-medarbeider halvt spøkefullt uttrykte det: «Vi er etter hvert blitt flinkere
til å legge mindre vekt på hva vi selv synes er bra».

Begrepet «kommersiell» blir her motstykket til en forståelse av medarbei-
derne som «auteurer» (se kapittel 3). I en mer nøytral historisk betydning
betegner begrepet kommersialisering en prosess der «stadig flere fenomener
blir underlagt markedets lover om tilbud og etterspørsel» (Klausen 1986:9).
Etableringen av private fjernsynskanaler, økt bruk av sponsing, legaliserin-
gen av reklamefjernsyn, og fenomener som merchandising og «home shop-
ping», er i denne sammenheng de mest åpenbare symptomene på kommer-
sialisering. NRK er offentlig eid og lisensfinansiert, og dermed i mindre grad
kommersialisert – i denne betydningen av begrepet. Som vist har imidlertid
også NRK vært involvert i flere av de aktivitetene som er nevnt over, og med
overgangen til aksjeselskap går NRK selv inn for å styrke sin posisjon som
kommersiell aktør.

I tillegg til de tendensene som er nevnt så langt, finnes det mange andre
tegn til at fjernsynstilbudet får økt varekarakter. Et av disse er at arbeidskraf-
ten differensieres, og at lønn i større grad knyttes til den enkelte medarbeiders
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markedsverdi (eller «tryneverdi»). Fram mot midten av 1990-tallet har det
utviklet seg et eget «stjernesjikt» i fjernsynsbransjen, bestående av folk som
kan kreve høye lønninger, og som i høy grad lever av kontrakter med ulike
fjernsynsselskap. I samme periode har aktører med sterkere kommersielle
motiver enn tidligere, gjort sitt inntog på rettighetsmarkedet. Mens hensynet
til nasjonal dekning mv. historisk sett har hatt stor betydning for hvem som
fikk kjøpe rettigheter, er hovedregelen nå at tilslaget går til dem som kan
betale mest.

Mediepolitikkens begrensninger
Den tredje bransjelogikken gjelder behovet for å skaffe seg legitimitet vis a
vis den politiske og kulturelle offentligheten, og troverdighet i forhold til
fjernsynspublikum. I analysen er det dokumentert hvordan hensynet til å
opprettholde den politiske legitimiteten, er sentralt for måten NRK definerer
sin virksomhet på. Styringen av NRK har historisk sett hatt sterke korporative
trekk, og NRK kan ikke løpe fra sin fortid som en del av den norske
statsforvaltningen. Dette gjelder selv om institusjonen, både formelt og reelt,
har hatt en høy grad av selvstendighet.

NRKs rolle som allmennkringkaster er først og fremst knyttet opp mot de
programforpliktelser som institusjonene forventes å oppfylle som lisens-
finansiert kanal. Lisensfinansieringen er uten sammenlikning det mest sen-
trale enkeltprivilegiet som ligger i norsk kringkastingsstruktur, og som vi har
sett, har det ved flere anledninger blitt innskjerpet at opprettholdelsen av
dette privilegiet forutsetter at NRK har en programpolitikk som klart atskiller
seg fra de reklamefinansierte konkurrentene. NRK har også fått signaler om
ikke å bevege seg for langt inn i kommersielle markeder. Disse advarslene
er både kulturpolitisk og økonomisk begrunnet (jf. debattene om sponsing).

De signalene som kommer fra politisk og kulturelt hold er imidlertid langt
fra entydige. NRK har i perioden som diskuteres her, også fått mye ros for
sin konkurransedyktighet vis a vis reklamefinansierte kanaler, og fått klare
signaler om ikke å bli en spesialkanal som bare sender «smale» programmer.
Analysen har også dokumentert at NRKs politiske legitimitet er blitt styrket
utover på 1990-tallet, på tross av at «seertallsorienteringen» åpenbart er blitt
mye sterkere innad i virksomheten.

Mye kan dermed tyde på at det først og fremst er tilstedeværelsen av den
mer kommersielt orienterte allmennkanalen TV2 som har styrket NRKs
legitimitet. Som vi har sett, har TV2 ved flere anledninger blitt kritisert for
måten de tolker allmennkringkastingsforpliktelsene på, og etter noen år der
myndighetene la stor vekt på å sikre TV2 gode vilkår, ble eneretten til riks-
dekkende reklamesendinger kraftig undergravd i 1995. Dette står i skarp
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kontrast til måten NRK ble behandlet på; i 1996 fikk NRK både en ny kanal
og større armslag i økonomiske og administrative spørsmål.

Trass i kontrasten mellom NRK og TV2 på dette området, innebærer de
politiske beslutningene som ble fattet for begge kanalers vedkommende midt
på 1990-tallet, at mediepolitikken er blitt mindre viktig som styringsfaktor.
For NRKs vedkommende er den folkevalgte kontrollen redusert i og med
overgangen til aksjeselskap, og i TV2s tilfelle har det sentrale privilegiet
institusjonen var ment å forvalte, og dermed nøkkelen til den kulturpolitiske
innflytelsen over TV2, fått redusert verdi. TV2 har svart på dette gjennom å
gå til søksmål mot staten, og i skrivende stund er det uklart hva som blir
utfallet av dette. Uansett er det åpenbart at den utviklingen som her er
beskrevet, innebærer en innskrenking av virkeområdet for den offentlige
mediepolitikken.

Dette betyr ikke at det blir færre reguleringer i betydningen færre lover og
paragrafer. Tvert imot forutsetter privatiseringen av fjernsynsmarkedet en langt
større detaljstyring enn det som var situasjonen da kringkastingen og
kulturdepartementet ble styrt av folk som hørte til den samme administrative
eliten. Det skjer imidlertid en forskyvning fra legitimitet til legalitet; fra en
mediedebatt der politiske og kulturelle argumenter spilte en viktig rolle, til en
«debatt» som i større grad er preget av hva som er juridisk og økonomisk mulig.
For TV2 er konsesjonsavtalen, for eksempel, primært et juridisk dokument.
Dette er naturligvis formelt riktig, men ut fra den historiske tradisjonen TV2 ble
etablert innenfor, var den også noe mer; en intensjonserklæring der partene
signaliserte sine gode hensikter i forhold til å utvikle allmennfjernsynet både
som publikumsmedium og samfunnsmedium.

Dette peker igjen mot interessante forskjeller ved måten kanalene
profilerer sin virksomhet på. Som vi har sett, er NRKs strategi å profilere seg
som en «seriøs» og «ansvarlig» kanal som tar sine samfunnsoppgaver alvorlig.
Valget av en slik profil henger sammen med NRKs historiske posisjon og
verdigrunnlag, og ikke minst de forventninger som retter seg til NRK fra den
politiske offentligheten. TV2 har i større grad valgt å bygge sin troverdighet
på å appellere direkte til publikum. TV2 ønsker å framstå som en folkelig
kanal med brodd mot kulturelle og politiske eliter, og med brodd mot den
paternalismen som historisk sett har preget NRKs henvendelsesmåte.

Programtilbudet: Større likhet, men fortsatt forskjeller
Hvilke konsekvenser har så den utviklingen jeg her har beskrevet for måten
programtilbudet settes sammen på? Er hovedbildet at kanalene har funnet seg
ulike nisjer å utnytte, eller går utviklingen i retning av økt ensidighet i
programtilbudet?
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Ett hovedresultat fra analysen var at det fram til midten av 1990-tallet fort-
satt var betydelige forskjeller mellom NRKs og TV2s programtilbud. Dette
skyldtes at TV2 hadde brakt inn enkelte nye sjangre og latt andre program-
typer få større plass i sendeflaten enn det NRK tradisjonelt hadde gjort, mens
NRK på sin side opprettholdt mange av de programtypene som historisk sett
hadde vært sentrale for allmennkringkastingen.

TV2s bidrag viste seg først og fremst på fiksjonsområdet, der TV2 med rette
utnevnte seg til seriemesteren. Med TV2 kom de første langvarige, norskpro-
duserte situasjonskomediene inn i norsk fjernsyn, sammen med importert
populærfiksjon i et helt nytt omfang. Inn kom også frokostsendinger og andre
lange sendeflater i «lett-fakta»-sjangeren, egne sportsnyheter, innkjøpte ung-
domsserier på ettermiddagen og spørreprogram i faste daglige flater. I tillegg
til dette hadde TV2, som nevnt over, en mer folkelig profil på nyhets-, aktualitets-
og dokumentarstoffet og en sterkere serviceinnretning av kulturstoffet. Det
sistnevnte stoffet ble som hovedregel presentert i form av nyhets- og under-
holdningsinnslag.

På flere av disse områdene hadde NRK, som vi har sett, en annerledes
programprofil. Flere av de programtypene som de private kanalene satset mye
på, fantes knapt på NRK i den perioden som er analysert her. Dette gjaldt blant
annet folkelige og populistiske debattprogrammer, spørrekonkurranser og
andre «game shows», norske og utenlandske situasjonskomedier, dramatisert
kriminalstoff og andre former for reality-TV. NRK hadde til gjengjeld mange
programtyper som det fantes lite av på de kommersielle kanalene, blant annet
programmer om kunst og musikk, et bredt utvalg av norskproduserte barne-
og ungdomsprogrammer, dramaproduksjoner utenfor de populærkulturelle
sjangrene (inkludert egenproduksjoner av norske klassikere og ny norsk
dramatikk), samt mer eksperimentelle former for underholdning og satire. NRK
sendte også flere informasjonsprogrammer av alle slag, inkludert en stor andel
aktualitetsmagasiner, tyngre dokumentarer og utenriksstoff.

Ut fra dette kan vi oppsummere at TV2 og NRK hadde forskjellige
identitetsmessig og profilmessig tyngdepunkt. Forenklet kan vi si at mens
NRKs identitet og profil i denne perioden lå i skjæringspunktet mellom det
«journalistiske» og det «allmennkulturelle» – med tendenser i retning av det
«kommersielle», lå TV2s identitet mellom det «journalistiske» og «kommersi-
elle» – med få (om noen) tendenser i retning av det allmennkulturelle. Alt i
alt ble dermed tyngdepunktet i norsk allmennfjernsyn flyttet adskillig nær-
mere den kommersielle polen i denne perioden, samtidig som det journalis-
tiske elementet ble styrket.

På tross av forskjellene var det imidlertid også betydelige likheter mellom
de to kanalene i perioden som diskuteres her. Dette gjelder særlig prinsip-
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pene for sammensettingen av sendeskjemaet og plasseringen av ulike
programtyper. Fra slutten av 1980-tallet og fram til 1995 ble det, som vi har
sett, mer underholdning og mindre kultur og undervisning på NRK på sentral
kveldstid. Analysen har også dokumentert tendenser til at motprogrammeringen
mellom kanalene i perioden 1992-95, førte med seg en innskrenking av
valgmulighetene i den perioden folk flest hadde best muligheter til å se
fjernsyn. I flere tilfeller ble relativt like programtyper lagt overfor hverandre
på samme tidspunkt.

Utviklingen på dette området illustrerer dermed at det over tid er vanskelig
å opprettholde mangfoldet i et system der få store kanaler konkurrerer.
Samtlige kanaler ønsker å plassere sine program på det «optimale» tidspunkt
for å nå målgruppene, og det eneste som kan modifisere dette er at sende-
flatene koordineres på en eller annen måte. Dette er noe av bakgrunnen for
at både private og offentlige fjernsynsinstitusjoner har arbeidet for å sikre seg
flere kanaler under samme ledelse.96 Tanken er at det er lettere å bygge
markedsandeler og samtidig bevare et større mangfold dersom man kan
«motprogrammere mot seg selv» innenfor tokanalsystemet.

I Norge begynte NRK2 sine sendinger 31. august 1996, og skal man
dømme etter tilbudet de første månedene, har kanalen satset mye på nettopp
kultur og undervisning, programtyper som over tid har fått en mindre fram-
tredende plass i fjernsynstilbudet. Etableringen av NRK2 ser dermed ut til å
bekrefte at et tokanalsystem kan bidra til å utvide mangfoldet i beste sendetid.
Som jeg har pekt på, er imidlertid det å bli plassert i  på en ny kanal, som skal
innarbeide seg uten den drahjelpen monopolet representerte og uten den
type «fyrtårn» som tradisjonelt trekker mange seere, en utakknemlig oppgave.
I Danmark har DR kunngjort at de vil stenge sin «toerkanal» dersom ikke
denne opparbeider seg en markedsandel på fire prosent innen utgangen av
1997, mens i Norge har NRK2s ledelse gitt uttrykk for at de har bedre tid til
å nå målsettingen om en markedsandel på 5 %. I begge land ligger imidler-
tid de nye kanalene på en markedsandel på kun rundt 1 % noen måneder
etter sendestart (Nordvisjonsnytt 13/96).

Vi har i analysen sett at TV2 hadde problemer med å innarbeide seg på
markedet, og nå er situasjonen enda vanskeligere i og med at antallet kanaler
har økt. Det interessante spørsmålet her er naturligvis hva som vil skje når
ressurskampen innad i NRK spisses ytterligere til. NRK2 er allerede fra første
stund definert som en kanal som skal være billig i drift, men det kan bli enda
tøffere å kjempe til seg ressurser dersom ikke seeroppslutningen når de
fastsatte målene, eller det ikke lykkes å tappe de nye inntektskildene i den
grad som er forutsatt.
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Er Norge spesielt?
Denne boka har handlet om fjernsynsutviklingen i Norge. De tendensene
som er dokumentert, samsvarer imidlertid godt med det som er hovedbildet
internasjonalt. For svært mange lands vedkommende er det dokumentert
tendenser til konvergens mot «det minste felles multiplum» når konkurransen
øker. Standardeksemplet her er USA, der flere undersøkelser har dokumen-
tert at motprogrammeringen mellom NBC, ABC og CBS opp gjennom
etterkrigstida, førte med seg en økende ensidighet i programtilbudet (Giersing
1982 og Blumler 1986). Liknende tendenser er også dokumentert i større
europeiske land som Italia, Frankrike og Spania der allmennkringkasterne
finansieres med en blanding av lisens og reklame (Hødnebø 1995, Silj (red.)
1992).

I land der det fortsatt opprettholdes reklamefrie allmennkanaler, og der
det dermed er mer utpregede strukturelle forskjeller mellom kanalene, er
imidlertid bildet mer tvetydig. I tillegg til Norge gjelder dette først og fremst
Storbritannia, Danmark, Finland og Sverige. Undersøkelser gjort i disse
landene viser alle et liknende bilde som det som er dokumentert for Norges
vedkommende: Det er tendenser til konvergens mellom private og offentlige
kanaler, men også tendenser til at forskjeller mellom kanalene opprettholdes
over tid.97

Den norske utviklingen har dermed mye til felles med land det er naturlig
å sammenlikne oss med. Måten konkurransesituasjonen utviklet seg på her
i landet de første årene, har likevel fått mange til å hevde at Norge har
spesielle trekk. I 1994 utnevnte NRK seg selv til «europamester i markeds-
andeler» med den begrunnelse at kanalen hadde holdt bedre stand mot
konkurrentene enn tilsvarende kanaler i andre land (Tidssignalet 21/4-94).
På det tidspunkt hadde NRK fortsatt en markedsandel på over 50 %, mens
situasjonen i de fleste andre land var at lisenskanalene hadde tapt posisjonen
som den dominerende enkeltkanalen. Som dokumentert i kapittel 9, så NRKs
sterke stilling her ikke ut til å kunne forklares med at NRK hadde en mer
underholdningsdominert programprofil enn andre lisenskanaler, tvert imot
utmerket NRK seg med en tydeligere informasjonsprofil enn de andre.
Konklusjonen ble derfor, for manges vedkommende, at Norge rett og slett
var et «annerledesland» på kringkastingsområdet.

Det var særlig representanter for NRK som dyrket bildet av Norge som
«annerledesland». «Det finnes en kvalitetsbevisst seighet i dette landet som er
unik», uttalte daværende fjernsynsdirektør Andreas Skartveit i 1992, og
hevdet at «kommersialismen i Norge har sin beste tid bak seg» (Klassekampen
14.3.92). Ett år seinere fulgte kringkastingssjef Einar Førde opp med en
liknende observasjon:
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Her hjemme merker vi også at publikum er i ferd med å komme hjem til
NRK og de tradisjonelle public service-verdiene. Det som oppfattes som
«smalt» i andre land, har forbløffende høy oppslutning i Norge (NRK
Nyhetsbrev 1/93).

Det er vanskelig å forstå hva Einar Førde sikter til når han sier at publikum
var på vei «hjem» til NRK, situasjonen var jo tvert imot at NRK mistet store
markedsandeler i den perioden utsagnet falt. Og selv om tyngre fakta- og
kulturprogram hadde (og fortsatt har) relativt høy oppslutning, har bildet
også her i landet vært at publikum velger vekk slike program når tilbudet av
«lettere» programtyper øker. Fire år etter at TV2 var kommet i gang, opp-
summerte publikumsforskeren Sigurd Høst utviklingen på seermarkedet slik
(1996:10):

Etter utvidelsen har alle programmer fått færre seere. Nedgangen er ikke
jevnt fordelt, men har gått sterkest ut over de programmene og program-
typene som på forhånd hadde de laveste seertallene. ... Resultatet er en
vridning av det samlede fjernsynskonsumet, med mindre kultur og
spesialisert informasjon, mer underholdning og sport (1996:10).

På tross av denne utviklingen, slutter også Høst seg, til en viss grad, til tesen
om det norske publikums annerledeshet. Med utgangspunkt i den lave
seeroppslutningen for mange importerte filmer og serier, hevder han at «de
fleste nå er blitt klar over at nordmenn har en litt annen smak enn f.eks.
amerikanerne» (:11). På dette området er det imidlertid viktig å peke på at den
lave oppslutningen om mange utenlandske filmer og serier i Norge, nettopp
har sammenheng med det faktum at de er utenlandske. Tendensen i de fleste
land verden over er at publikum, dersom de får velge, foretrekker nasjonalt
produserte program. I Norge har det så langt vært lite nasjonalt produsert
populærfiksjon i forhold til det vi finner i mange andre land, og dette kan
utvilsomt forklare noe av populariteten til de norskproduserte fakta-
programmene.

Etter hvert som det er blitt tydelig at det først og fremst er NRK som taper
markedsandeler og at tapet er særlig stort på hverdagene da NRK har sitt mest
seriøse og informasjonspregede programtilbud, har det blitt mindre snakk
om «annerledeslandet» Norge i fjernsynssammenheng. På dette området er
det imidlertid viktig å ikke kaste barnet ut med badevannet. Det er nemlig
ikke slik at publikum bare vil ha enkle nyheter, underholdning, sport og
populærfiksjon; andre former for informasjon og kultur har høy oppslutning
her i landet. Som jeg har understreket flere ganger, er imidlertid sammenhen-
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gen programmene inngår i helt sentralt for å forklare seeroppslutningen. Med
andre ord: hvis tendensen i retning av å plassere mer krevende og ut-
fordrende programmer på mindre attraktive sendetidspunkter fortsetter, vil
disse programmene tape seerandeler i enda større grad enn de har gjort til
nå. Disse programmene vil imidlertid også være de første som taper dersom
allmennkanalene mister grepet om det brede publikum, og reduseres til
nisjekanaler for spesielt interesserte.

Farvel til en nasjonal fellesarena?
Hovedmønsteret gjennom den første intensive konkurransefasen har vært at
det er TV2 som vinner og NRK som taper markedsandeler. Slik er det imidlertid
ikke gitt at det vil fortsette. Skal vi dømme ut fra utviklingen på radiosiden og
utviklingen blant annet i Storbritannia, kan NRK godt vinne tilbake tapte
markedsandeler, mens TV2 godt kan tape. Det som imidlertid er sannsynlig,
er at TV2 og NRKs samlede andel av fjernsynsseingen vil gå ned.

Gjennom de tre første årene av den nye konkurransesituasjonen økte den
samlede markedsandelen for NRK og TV2.98Denne utviklingen stemmer godt
med det som er observert i andre land i den første intensive konkurranse-
fasen. Det er imidlertid mye som tyder på at de brede nasjonale kanalene etter
hvert når en grense og at mer spesialiserte nisje- og underholdningkanaler
vil øke sin oppslutning. I Danmark har de to public service-kanalene samlet
gått ned i markedsandel i årene 1992-95, mens det særlig er TV3 som øker.
I Storbritannia finner vi samme tendensen: her har satellittkanalene økt sine
markedsandeler gjennom hele 1990-tallet, mens de offentlige og private
allmennkanalene taper. Det er de brede kanalene som taper mest, nisje-
kanalene Channel 4 og BBC2 har i større grad klart å holde stillingen.

Denne tendensen gjelder ikke bare europeiske allmennkringkastere, men
brede nasjonale kanaler generelt. I USA har de tre store nettverkene redusert
sin samlede markedsandel fra 90 % i 1979 til under 60 % på 1990-tallet.
Tendensen er at nettverkene mister de unge seerne, mens de eldre og de med
lavere utdanning og inntekt blir igjen (Ford og Ford 1993). Dette er tendenser
vi i noen grad kjenner igjen fra det nordiske markedet.

Også i Norge viser NRKs og TV2s sammenlagte markedsandel tendenser
i retning av stagnasjon, veksten er nå nede i noe få prosent pr. år. Også andre
tendenser peker mot en mulig oppsplitting av forbruket. En indikasjon er
veksten i antallet fjernsynsapparater. I 1991 var det 1,3 TV-apparater pr.
husholdning i Norge, mens antallet i 1996 var 1.9. Bak det siste tallet skjuler
det seg følgende fordeling: rundt 50 % av husholdningene hadde mer enn
ett TV-apparat mens rundt 5 % hadde mer enn to (Elektronikkforbundets
informasjonstjeneste oktober 1996).
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Økningen i antall fjernsynsapparater bidrar til å undergrave bildet av en
samlet norsk kjernefamilie foran fjernsynsskjermen, og støtter opp om utvik-
lingen i retning av mer spesialiserte tilbud. Det er imidlertid ikke bare fjern-
synsapparatene som i framtiden vil kunne ta inn TV-sendingene. Allerede nå
selges det flere PCer enn fjernsynsapparater i Norge, og det vanskelig å se
for seg at ikke bare nisjekanalene, men også nye interaktive tilbud, på lengre
sikt vil ta sin del av markedet. Digital distribusjonsteknikk vil redusere kost-
nadene betydelig og vil sammen med interaktive tjenester gi nye valgmulig-
heter til forbrukerne. Dette betyr ikke at det ikke også i de kommende tiårene
vil være etterspørsel etter brede kanaler med et sammensatt tilbud. Alt i alt
er det likevel mye som tyder på at allmennkanalenes rolle som nasjonale
fellesarenaer står for fall.

Fjernsynet har så langt vært det medium i Norge som i mest utpreget grad
har appellert til folk på tvers av bosted, kjønn, alder og klassetilhørighet, og
som sterkest har virket som et samlende forum på tvers av generasjoner og
delkulturer. Fjernsynet er i denne forstand både «samtalens skillemynt» (Høyer
1989:61) og «den store høvel» (Dahl 1981:102); det har både levert emner til
den personlige samtalen mellom venner, familiemedlemmer, kolleger og
naboer, og bidratt til å utjevne regionale og lokale forskjeller. I det flerkul-
turelle og delkulturelle Norge er dette viktige funksjoner. Med en oppsplitting
av forbruket vil imidlertid rollen som «høvel» og «skillemynt» svekkes og publi-
kum vil i større grad måtte ta ansvaret for å sette sammen sitt eget fjernsyns-
tilbud. Og som alltid når utviklingen går i retning av økt spesialisering, er det
de som har høyest kjøpekraft som får de tilbudene som er best tilpasset deres
interesser og behov.

Utfordringen for allmennkringkasterne er dermed å kunne beholde noe
av det allmenne preget i et stadig mer fragmentert mediemarked. Allmenn-
kringkastingens funksjon er kanskje først og fremst å minne oss om at vi ikke
er aleine i verden, men inngår i fellesskap som er større enn vår egen lille
nisje.
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Vedlegg 1:

Årstallsoversikt

1933 NRK etableres
1954 Prøvesendinger fjernsyn
1960 Norsk TV offisielt åpnet

1980 Høyre lanserer forslag om TV2
1982 Åpning for satellitt- og lokalfjernsyn
1985 TV2-utvalgets innstilling
1985 NRK-forslag om TV2
1988 NRK blir stiftelse
1987 Arbeiderpartiregjeringen foreslår TV2 til NRK
1987 TV3 begynner sine sendinger nyttårsaften
1988 TV-Norge begynner sine sendinger i desember
1990 Vedtak om TV2: Privateid og frittstående kanal

1991 Konsesjon tildelt TV2 under stiftelse
1992 TV2 begynner sine sendinger 5. september
1996 NRK blir A/S. NRK2 begynner sine sendinger 31. august
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Vedlegg 2:

Mål for seeroppslutning

TV-metermålinger
I Norge måles seeroppslutningen ved hjelp av såkalte «people meters» eller
TV-meter. Denne teknologien ble utviklet av det britiske firmaet Audits of
Great Britain (AGB) tidlig på 1980-tallet, og ble standard i det amerikanske
Nielsen-byrået fra 1987. Før dette brukte de kommersielle seermålings-
byråene et enklere apparat (audimeter), som kun registrerte når fjernsynet
var på og hvilken kanal det var innstilt på. Det enkelte husstandsmedlem førte
så dagbok over sin TV-seing.

I Norge ble seeroppslutning før TV-meternes tid, beregnet ut fra intervjuer
med et (mer eller mindre) representativt utvalg av seere. ScanFacts TV-
målinger, som fra 1985 ble presentert ukentlig i VG, var basert på intervjuer
med ca. 200 respondenter. En liknende metode, men med større utvalg, ble
brukt av Statistisk sentralbyrå, som på 1980-tallet utførte seermålinger for
NRK (Puijk 1990: 107-108).

I Norge ble «people meters» (TV-meter) tatt i bruk i 1992, og her er det
Markeds- og mediainstituttet (MMI) som står for målingene. I MMIs opplegg
deltar rundt 500 husholdninger. Disse har en liten datamaskin tilknyttet sine
TV-apparater som registrerer hvilken kanal apparatet er innstilt på. Til TV-
meteret hører en fjernkontroll der hvert husstandsmedlem selv angir når de
er tilstede foran fjernsynet. De kan også angi hvor godt de likte programmet
på en skala fra 1 til 6. Datamaskinen registrerer også andre måter TV-
apparatet brukes på, som videospill, videoseing og tekst-TV.

Hussentralen er koblet til en sentral database via et modem, og hver natt
overføres opplysningene om husstandens TV-seing til MMI. Neste morgen
blir dette koblet sammen med sendeloggene fra kanalene, og resultatet kan
fakses ut til kanalene allerede samme dag.

Publikumsoppslutningen måles med ulike mål. Ett viktig mål er rating
som angir hvor stor andel av befolkningen som så programmet. I MMI-
systemet defineres rating presist slik: «I prosent hvor stor andel av de mulige

Uten navn-1 19.02.04, 16:11240



241

VEDLEGG,  TABELLER, LITTERATUR, INTERVJUER, NOTER

seere som så i løpet av den aktuelle tidsperiode, dersom samtlige seere
regnes om til seere som har sett hele tidsperioden». Rating angis i «hele seere»
i prosent av kanalenes univers (det antall personer som fysisk kan ta inn
sendingene). Hvis et program i NRKs univers har 10 % rating betyr dette at
360 500 «hele seere» har sett programmet (hvis en person har sett halve
programmet, regnes vedkommende som en «halv» seer).

Det andre viktige målet er markedsandel, som angir hvor mange prosent
programmet tiltrakk seg av dem som hadde TVen på.

Disse målene kombineres til to indikatorer som angir styrkeforholdet
mellom kanalene. Dekning (reach) angir hvor stor andel av befolkningen
som har vært innom en kanal i løpet av en dag eller uke (i MMI-systemet er
det å være innom definert som det å ha sett minst 30 påfølgende sekunder
på en kanal). Markedsandel (share) angir hvor stor andel kanalen har fått av
den totale seertiden. Også disse målene må sees i forhold til kanalens univers.

Seertallsutviklingen over tid framkommer i MMIs årsrapporter, kvartals-
rapporter, ukerapporter osv.

I Norge, som i andre land, har det vært diskutert om seermålingene er
representative. Det har blant annet vært diskutert om 500 er et tilstrekkelig
antall husholdninger. I Nielsens amerikanske opplegg deltar over 4000 hus-
holdninger (Barnes and Thomson 1994).

Den norske undersøkelsen har med følgende bakgrunnsvariabler: kjønn,
alder, utdanning og inntekt. Undersøkelsen kan ikke brukes til å trekke
konklusjoner om variasjoner i TV-seingen i ulike deler av landet. Husstan-
dene er anonyme og lønnes ikke, men er med i trekningen om mindre og
større premier.

TV-metermålingene er svært kostbare og det såkalte instituttmarkedet er
preget av skarp konkurranse. For at et kommersielt TV-system skal fungere,
er det avgjørende at alle parter er enige om hvilken nøkkel som skal brukes
for å fordele reklameinntektene. Instituttene kjemper dermed om posisjonen
som det «offisielle» seermålingsbyrået, som forvalter de aksepterte og riktige
målemetodene for det nasjonale markedet.

Andre målinger
«TV-krigen» har i perioden som diskuteres her vært godt stoff for andre
medier. Allerede i 1985 begynte VG med TV-toppen (utført av Scanfact), og
flere helsider i både VG og Dagbladet kom til etter at MMI begynte med TV-
metermålinger. Andre aviser supplerer med andre målinger. I perioden som
studeres her presenterte for eksempel Aftenposten en månedlig kåring av
hvilke kanaler som var «best» på ulike programområder. Undersøkelsen be-
gynte i september 1992 med et utvalg på ca. 1000 personer. Også denne
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undersøkelsen har operert med ulike univers. Fra og med november 1992
hadde denne undersøkelsen et eget flerkanalsunivers for dem som fikk inn
alle fire hovedkanalene. Det er dette universet jeg har referert fra i
framstillingen. Her var utvalget vanligvis på 450-500 personer. I denne
undersøkelsen er det høy «vet ikke»-prosent unntatt for nyhetene.

Uten navn-1 19.02.04, 16:11242



Vedlegg 3:

Kvantitativ
programfordelingsanalyse

Resultatene fra den kvantitative undersøkelsen er presentert i kapittel 9 og
10. Her gjør jeg rede for bakgrunnen for undersøkelsen.

Utvalg
For NRKs vedkommende har jeg tatt med årene 1988-1995, mens program-
tilbudet på TV2 og TVNorge er analysert i årene 1992-1995. I tillegg har jeg
analysert tilbudet på SVT1 & 2, DRTV, og BBC 1& 2 i 1992.

Beste sendetid er definert som 19.00 til 23.00 (24.00 på fredag og lørdag
kveld). Dette er en periode som stemmer rimelig bra overens med det som
regnes som beste sendetid i TV-kanalene. Tidsrommet 19.00-23.00 (24.00)
dekker ikke fullt så godt beste sendetid for NRK for 1992, da begynte som
kjent ikke Dagsrevyen før klokka 19.30 (slik er det i 1996 fortsatt på lørdager
og søndager). I TV2s første år begynte også storsatsingen God ettermiddag
Norge klokka 18.00.

Begge kanalene har gjennom flere år forsøkt å utvide beste sendetid til
også å gjelde tiden før Dagsrevyen. Av hensyn til sammenliknbarheten over
tid og mellom kanaler, har jeg imidlertid valgt å holde meg til en fast
tidsperiode.

Undersøkelsen er basert på to uker hver høst (14.-27. oktober). To uker
hvert år er i utgangspunktet for lite til å kunne gi et fullgodt bilde av
programtilbudet, i og med at det er variasjoner fra uke til uke og måned til
måned. Som nevnt i diskusjonen av kanalenes programleggingsprinsipper i
kapittel 7, er imidlertid dette «problemet» avtakende over tid. På 1990-tallet
opererer alle kanaler med et mer eller mindre standardisert programskjema,
der den ene uka likner relativt mye på den andre. Her er det likevel nødvendig
å minne om at NRK har større variasjon i sendeskjemaet enn de kommersielle
kanalene, noe som kan føre til større tilfeldige utslag for denne kanalens
vedkommende. De tilfeldige utslagene kan også være større for NRKs
vedkommende i perioden 1988-91, dvs. før sendeskjemaene ble standardisert.
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I og med at programtilbudet varierer fra sesong til sesong, er ikke under-
søkelsen ment å være representativ for året som helhet. Målet er isteden å
fange opp utviklingslinjer i et «typisk» sendeskjema i høysesongen for fjern-
synsseing. For å unngå at større sportsbegivenheter osv. skal gjøre store
utslag, har jeg valgt en periode på høsten framfor vinteren. Dessuten har
jeg operert med en uke på hver side av mitt utvalg som kontrolluker.
Dersom det er store avvik på en bestemt dag i utvalget, har jeg byttet ut
denne dagen med samme ukedag to uker seinere. Konkret gjelder dette kun
tre kvelder for NRKs vedkommende: Jeg har byttet ut to søndager pga.
innsamlingsaksjoner som har dominert hele sendeflaten (16.10.88 byttet ut
med 30.10.88 og 15.10 med 29.10. 89). Jeg har dessuten byttet ut onsdag
14.10.92 med onsdag 28.10.92 pga. en fotballkamp. Jeg har ikke byttet ut
noen dager på de andre kanalene.

Utvalgsundersøkelser vs. kanalenes egen statistikk
Undersøkelser av den typen som presenteres her, dekker naturligvis ikke
tilbudet like godt som TV-kanalenes egen statistikk. En utvalgsanalyse av
denne typen kan imidlertid gi minst like interessant informasjon som en
totalstatistikk. I en analyse som er begrenset i tid vil ikke enkeltbegivenheter
som opptar lange sendeflater på dag- og nattetid, påvirke de ulike program-
typenes andel av totaltilbudet. En slik undersøkelse vil heller ikke være sårbar
for en økning av sendetida. I min analyse består undersøkelsesperioden av
de samme timene fra år til år og fra kanal til kanal, og endringer i de ulike
programtypenes andeler i dette tidsrommet skulle dermed gi et rimelig godt
uttrykk for faktiske forskyvninger i tilbudet i den tida folk flest har mulighet
til å se på fjernsyn.

Det er naturligvis også en fordel at min undersøkelse er utført av samme
person og med samme programkategorier på tvers av kanalene. Fram til
midten av 1990-tallet var det store forskjeller på de norske kanalenes pro-
gramstatistikk. Mens NRK hadde en omfattende og detaljert statistikk både
for radio- og fjernsynsvirksomheten, var programstatistikken i de kommer-
sielle kanalene grovere og opererte til dels med andre kategorier. En
sammenlikning ut fra den statistikken som selskapene selv produserer, ville
dermed ikke gitt særlig interessant informasjon.

NRK skiftet dessuten klassifikasjonssystem i 1992. Noen kategorier er
sammenliknbare over tid, andre ikke (opplysninger om dette er gitt av NRK-
forskningen).

Fra 1995 er det inngått enighet om at det skal utarbeides sammenliknbar
programstatistikk på tvers av kanalene med utgangspunkt i hovedkategorier
i NRK/EBU-systemet. Dette skjer delvis etter press fra politisk hold: i medie-
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meldingen for 1994 ga departementet uttrykk for at de ønsket et bedre
grunnlag for å kunne evaluere om kanalene oppfylte allmennkringkastings-
forpliktelsene (St.meld. 42 1993-94: 14-15).

Kilder
Hovedkilden til den kvantitative analysen er de loggene som er utarbeidet
av selskapene selv, og som ligger til grunn for beregningen av de ulike
programmenes seeroppslutning i MMIs TV-meterundersøkelser. I tillegg har
jeg konsultert Programbladet, grunnlagsutskrifter fra NRK-statistikken, og
programmene i seg selv.

Programkategorier
Det største problemet man møter når man skal lage en undersøkelse av den
typen som presenteres her, er hvordan kategoriene skal defineres. Uansett
hvordan dette gjøres, vil kategoriene kunne kritiseres for å favorisere den ene
eller den andre kanalen, eller for å gi et feilaktig bilde av programsammen-
settingen på andre måter. Problemet forsterkes av tendensene til
sjangerblanding og eksperimenter med nye programformer. Et annet pro-
blem er NRKs dominerende stilling; NRK har gjennom tretti år lagt bestemte
definisjoner til grunn for sitt utvalg av programtyper, og disse er det ikke
umiddelbart lett for de nye kanalene å utfordre.

Selv har jeg valgt å løse problemet med kategorisering av programtyper
gjennom å bruke en enkel og inkluderende programtypologi med åtte
hovedkategorier (noen av dem med underkategorier). Dette er gjort ut fra et
syn om at en utvalgsanalyse av den typen som presenteres her, uansett bare
kan fange opp hovedtrekk ved programtilbudet. I denne boka er den
programstatistiske undersøkelsen ikke ment å fungere som det siste ordet,
men tvert i mot som et utgangspunkt for videre diskusjon. Blant annet har
jeg brukt tendensene i programstatistikken som en av de viktigste retnings-
linjene når jeg har valgt ut mine intervjuobjekter.

I definisjonen av kategorier har jeg støttet meg til andres undersøkelser
(Williams 1975, Søndegaard 1994, Hellmann og Sauri 1994, De Bens, Kelly
og Bakke 1992). Jeg har også foretatt en pilotundersøkelse.

Hvert program er blitt plassert i bare en kategori, og programmets varighet
er avmerket i minutter.

Programtypologi
Samfunnsorientering omfatter nyheter, værmelding, aktualitetsstoff, de-
batter og dokumentarprogrammer av en allmenn, samfunnsorienterende
karakter. Her finner vi programmer som Holmgang, Lønning direkte, PS,
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Dokument2 (TV2), Sosialkanalen, Brennpunkt, Kveldsaktuelt, Redaksjon 21,
Utenriksmagasinet, Fakta på lørdag (NRK) og Lønning og Staff (TVNorge),
samt alt det kanalene selv definerer som nyheter, værmelding, aktualitet og
dokumentarprogrammer. Her har jeg også muligheter for å bryte resultatene
ned på to underkategorier: a) nyheter/vær og b) aktualitet, debatt, dokumen-
tar.

Lett fakta omfatter det mer utpregede feature-stoffet, naturprogrammer,
portretter, «Norge Rundt»-programmer og programmer som retter seg til
seerne mer som individuelle forbrukere enn som samfunnsborgere. Sist-
nevnte kategori omfatter service og forbrukerprogrammer og programmer
om mat, helse, hobby og livsstil. Eksempler er blant annet TV2 hjelper deg,
En anelse rødt, Globus2 (TV2), Refleks, Antikviteter og snurrepiperier, Ut i
naturen, Nær-TV (NRK) og For åpen scene (TVN). I denne kategorien har jeg
også plassert programmer med «ekte» eller dramatisert kriminalstoff, ulykker
og redningsaksjoner som Øyenvitne (TV2) og 911 (TVN).

Kultur og undervisning omfatter undervisningsprogrammer, musikk og
musikkdramatikk, og programmer som presenterer og diskuterer kultur i en
vid betydning: kulturmagasin, vitenskap, livssyn osv. Her har jeg plassert
programmer som Filmguiden og X-press (TV2), Kulturoperatørene, Film-
magasinet, Schrødingers katt, Fritt spillerom, Nomes ark, Bokstavelig talt,
Frifant (NRK), og Towards 2000 (TVN), samt konsertopptak, artistportretter
og enkeltstående programmer om arkitektur, kunst, kultur, livssyn, musikk,
litteratur, film osv. Her har jeg mulighet for å bryte ned resultatene i to
underkategorier: a) Undervisning og b) Øvrige kulturprogrammer.

Underholdning omfatter alt fra varieté og show til satire og konkurranse-
programmer. Her har jeg også plassert underholdningsprogrammer der
musikken står i fokus, som Da Capo (NRK), samt talkshow og andre info-
tainment programmer av typen Par-i-Bol og Wiese (NRK), Wesenstund (TVN)
og Riksdan (TV2).

Som underholdning har jeg også kategorisert programmer som TV2s Hold
hodet kaldt høsten 1993 og konkurransen Fem på på NRK. I begge tilfeller
er barn deltakere, mens programmene fra kanalenes side karakteriseres som
familieunderholdning.

Fiksjon omfatter alle former for fiksjonsprogrammer: Spillefilmer, enkeltstå-
ende tegnefilmer og kortfilmer, situasjonskomedier, serier, føljetonger og
enkeltstående dramaproduksjoner («Fjernsynsteater»).
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Sport omfatter både sportsoverføringer og magasinprogrammer, kort sagt
det kanalene selv presenterer som sportssendinger.

Barne- og ungdomsprogrammer omfatter programmer eksplisitt rettet
mot barn og ungdom. Her inngår også blandede programmer med fiksjon og
underholdningsinnslag. I og med at min undersøkelse dreier seg om
programtilbudet fra 19.00 og utover, faller programmer for de minste barna
(Barne-TV og Barne-TV2) utenfor. Jeg står igjen med programmer av typen
Midt i Smørøyet og U (NRK)

Endelig har jeg registrert mengden reklame, som er det som presenteres i
de anviste reklameblokkene. Jeg har imidlertid ikke tatt med mengden
programannonsering, trailere osv. da dette er upresist angitt i de kildene jeg
har basert klassifiseringen min på. Dette er en opplagt mangel ved undersø-
kelsen i og med at dette er en programtype som ser ut til å få større betydning
i konkurransesituasjonen.
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Fullstendige tabeller

Tabell 1. NRK 1988-95: Fordelingen mellom programtyper i beste sendetid. Prosent.

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Samfunn (Nyheter, aktuelt, dokumentar) 32,4 29,2 33 36,3 35,5 34,6 36,8 30,7
Fiksjon 25,6 25,8 26,3 22,2 25,5 20,8 23,9 21,3
Underholdning 5,5 8,9 8,4 13 16,9 16,7 14,2 17,5
Kultur og undervisning 20,9 15,9 15,6 11,3 6,3 11,8 7,3 8,6
Lett fakta 8 10,3 7,6 9,9 8,5 9,5 10,6 11,5
Sport 5 6,9 3,1 2,9 2,7 3,1 4 7,3
Barn og ungdom 2,7 3,1 6,1 4,4 4,5 3,3 3,2 3,1
SUM 100,1 100,1 100,1 100 99,9 99,8 100 100

Tabell 2. NRK 1988-95: Kultur og undervisning brutt ned på underkategorier

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Kultur, musikk, vitenskap og religion 17,6 10,8 14,4 9,6 5,8 11,8 7,3 8,6
Undervisning 3,3 5,1 1,2 1,7 0,5 0 0 0
SUM: Kultur og undervisning 20,9 15,9 15,6 11,3 6,3 11,8 7,3 8,6

Tabell 3. NRK 1988-95: Samfunnsorientering brutt ned på underkategorier

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Nyheter og værmelding 21,4 20,9 21,1 19,8 20,8 23,1 16,9 16,4

Aktualitet, debatt, dokumentar 11 8,3 11,9 16,5 14,7 11,5 19,9 14,3

SUM: Samfunnsorientering 32,4 29,2 33 36,3 35,5 34,6 36,8 30,7

Tabell 4. TV2 1992-95: Fordelingen mellom programtyper
i beste sendetid. Prosent.

1992 1993 1994 1995
Samfunn (Nyheter, aktuelt, dokumentar) 15,2 16,3 19,1 18
Fiksjon 40,8 34,1 46,2 38
Underholdning 18,1 22,3 11,2 19,9
Kultur og undervisning 0,7 1,4 0,8 2,3
Lett fakta 9,1 6,7 6 4,2
Sport 4,6 7,4 6 6,7
Reklame 11,5 11,8 10,7 11
SUM 100 100 100 100,1
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Tabell 5. TV2 1992-95:
Samfunnsorientering brutt ned på underkategorier

1992 1993 1994 1995
Nyheter og værmelding 10,4 12,9 11,8 11
Aktualitet, debatt, dokumentar 4,8 3,4 7,3 7
SUM: Samfunnsorientering 15,2 16,3 19,1 18

Tabell 6. TVNorge 1992-95: Fordelingen mellom
programtyper i beste sendetid. Prosent.

1992 1993 1994 1995
Samfunn (Nyheter, aktuelt, dokumentar) 6,6 9,4 12,3 8
Fiksjon 47,7 39,1 34,2 37,7
Underholdning 20 27,8 26,1 27,5
Kultur og undervisning 2,1 5 0,6 0
Lett fakta 3 5,4 9,4 12
Sport 3,2 0 3,3 1,7
Reklame 17,4 13,4 14,1 13,1
SUM 100 100,1 100 100

Tabell 7. TVNorge 1992-95:
Samfunnsorientering brutt ned på underkategorier

1992 1993 1994 1995
Nyheter og værmelding 3,7 6,2 6,3 8
Aktualitet, debatt, dokumentar 2,9 3,2 6 0
SUM: Samfunnsorientering 6,6 9,4 12,3 8

Tabell 8. NRK, SVT 1 & 2, DR TV, BBC1 og 2:
Fordelingen mellom programtyper i beste sendetid i 1992. Prosent.

NRK SVT1 SVT2 DRTV BBC1 BBC2
Samfunn (Nyheter, aktuelt, dokumentar) 35,5 23,8 30,1 22,2 14,7 21,6
Fiksjon 25,5 31,4 23,6 34,3 49,2 24
Underholdning 16,9 18,9 14,3 11,1 12,9 8,3
Kultur og undervisning 6,3 5,3 11,7 9,9 7,9 12,1
Lett fakta 8,5 7,1 15,3 14 6,8 25,1
Sport 2,7 5,6 5 5,6 8,5 3,8
Barn og ungdom 4,5 7,8 0 2,8 0 5
SUM 99,9 99,9 100 99,9 100 99,9
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Intervjuer

Intervjuobjektene er oppgitt med den tittel de hadde da intervjuet fant sted.
Intervjuene er oppført i kronologisk rekkefølge. Intervjuobjektene er valgt ut
etter en vurdering av hvem som best kan supplere den informasjonen jeg har
fra andre kilder (dokumenter, intervjuer i media mv.). Jeg har også lagt vekt
på å finne intervjuobjekter som kan kommentere de tendensene som er
kommet fram i den programstatistiske undersøkelsen.

Intervjuene er i først og fremst brukt som bakgrunnsinformasjon, men flere
intervjuobjekter er også direkte sitert. Samtlige intervjuobjekter som er sitert
ved navn, har fått sine uttalelser til gjennomlesning og godkjenning.

NRK
Hanne Løchstøer, informasjonsdirektør (15.10.92)
Kent Nilssen, assisterende fjernsynsdirektør (8.12.92)
Rolf Rustad, Sportsredaksjonen (6.5.93)
Christian Boe Astrup, redaksjonssjef, Innkjøpsredaksjonen (23.9.93)
Arild Bakken, Planavdelingen (4.11.93)
Maiken Ims, programsjef, Allmennavdelingen (22.11.93)
Egil Eikvil, redaksjonssjef, Undervisningsredaksjonen (30.11.95)
Oddvar Bull Tuhus, programsjef, Dramavdelingen (12.12.95)
Kalle Fürst, programsjef, Barne- og ungdomsavdelingen (21.12.95)
Tordis Aavatsmark, programsjef, Kulturavdelingen (12.2.96)

TV2
Harald Strømme, informasjonsdirektør (11.12.92 og 23.3.95)
John Raneleigh, innkjøpsansvarlig (29.11.93)
Nils Ketil Andresen, direksjonssekretær (29.11.93)
Kristin Helle-Valle, fagsjef drama og barne-TV (27.3.95)
Eldar Nakken, fagsjef fakta (27.3.95)

Uten navn-1 19.02.04, 16:36259



DEN STORE TV-KRIGEN – NORSK ALLMENNFJERNSYN 1988-96

260

Arve Løberg, informasjonssjef (28.3.95)
Trygve Rønningen, fagsjef underholdning (28.3.95)
Finn H. Andreassen, viseadministrerende direktør (29.3.95)
Bjarne Berg, nyhetsredaktør (27.3.95)

Statens medieforvaltning:
Ivar Andenæs, direktør (21.3.95)
Dag Løvdahl, rådgiver (21.3.95)
Erik Langebeck, førstekonsulent (21.3.95)

Norsk Journalistlag:
Bente Sabel, Norsk journalistlag (5.10.93)

Intervjuer i Danmark høsten 1992
(Studiereise med besøk hos DR, TV2 og andre institusjoner som et ledd i
forberedelsene til prosjektet)

Preben Sepstrup, styremedlem i DR (5.10.92)
Frands Mortensen, Århus universitet (6.10.92)
Niels Langkilde, TV2 (6.10.92)
Jørgen Steen Nielsen, TV2 (7.10.92)
Anders Krarup, TV2 (7.10.92)
Erik Nordahl Svendsen, DR (8.10.92)
Karl Werner Redde, Post- og teledirektoratet (8.10.92)
Ingolf Gabold, tidligere TV-direktør DR (9.10.92)
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1 I 1995 ble for eksempel den islandske kulturministeren overlevert 17 000
underskrifter fra organisasjonen Fritt valg i protest mot tvungen lisens-
avgift (Nordvisjonsnytt 22/95).

2 I vedtektene til stiftelsen NRK heter det innledningsvis at NRK «har til
formål å lage og formidle radio- og fjernsynsprogram i allmennhetens
tjeneste» (1988, par. 2). En liknende formulering finnes også i A/S-
vedtaket. I TV2s konsesjonsavtale heter det at «Programprofilen i TV2 skal
baseres på prinsippene om allmennkringkasting» (1991, par. 6). Jeg
kommer seinere tilbake til ulike betydninger av dette begrepet.

3 Dette innebar  at en stadig større del av TV-sektoren besto av folk som ikke
var fast ansatt. I Storbritannia anslo fagforeningen The British Entertainment
Union (BECTU) at mens antallet timer fjernsyn i Storbritannia nesten ble
tredoblet mellom 1987 og 1991, gikk antallet faste ansatte i TV-industrien
ned med 20 %. I 1991 hadde 50 % av arbeidskraften status som under-
leverandører (Ford og Ford 1993:142).

4 Mer detaljerte framstillinger av mediepolitikk og strukturforandringer
fram til 1992 finnes i Syvertsen 1992 og Skogerbø 1996. Se også Østbye
1995 for en generell gjennomgang  av norsk mediepolitikk. En kortfattet
framstilling av norsk fjernsynshistorie finnes i Bastiansen og Syvertsen
1996.

5 For en gjennomgang av kritikk mot NRK på 1960- og 1970-tallet, se
Syvertsen 1992, kap. 6.

6 En sammenlikning mellom Norge og Storbritannia viser at mens argumen-
ter knyttet til forsvar av alt som var norsk: kultur, identitet og arbeidsplas-
ser, var de mest framtredende i den norske mediedebatten på 1980-tallet,
var argumenter knyttet til kvalitet mest dominerende i den britiske
debatten (Syvertsen 1992, kap. 10).

7 For en gjennomgang av høringsuttalelsene se Syvertsen 1992, kap. 10.
8 For en gjennomgang av de organiserte interessentene i TV2-saken, se også

Helland 1988 og Engen 1993.
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9 På dette tidspunktet var det flere tegn til splittelse innad i partiet. Lars Roar
Langslet skriver for eksempel i Aftenposten 22.8.96 at han hadde støtte fra
Reiulf  Steen i synet på at TV2 burde etableres utenfor NRK. Som vi har
sett, hadde også arbeiderbevegelsens forskningssenter  FAFO engasjert
seg for en frittstående kanal.

10 Hvor generelle disse formuleringene er, ser vi blant annet om vi sammen-
likner med kravene som er stilt til den svenske private allmennkringkaste-
ren TV4. TV4 har blant annet krav om daglige barneprogram (minst 5 timer
pr. uke i høysesongen) og minst 40 timer svensk eller nordisk TV-drama-
tikk pr. år (Avtal mellan staten och TV4, 1991). Også i land som Storbritan-
nia og Frankrike er det spesifisert detaljerte programforpliktelser  for de
private allmennkanalene. I disse landene må også de private allmenn-
kanalene betale store avgifter til statskassen.

11 Både Europarådskonvensjonen og EU-direktivet fastsetter en øvre grense
på 15 % reklame (maksimalt 20 % per sendetime). TV2 fikk i utgangspunk-
tet en øvre grense på 10 % (15 % per sendetime).

12 Se Syvertsen 1990 for en diskusjon av disse tre betydningene. Se også
bruken av dem i St. meld. 42 1993-94 Kringkasting og dagspresse 1993 m.v.

13 I denne sammenheng er det interessant å nevne at da NRK åtte år seinere
ønsket å bli aksjeselskap, en endring som hadde mer vidtgående
konsekvenser enn overgangen til stiftelse, var fagforeningene på linje med
NRKs styre og ledelse (se kapittel 6).

14 De ni avdelingene var: Nyheter & aktualiteter; Reportasje & idrett; Opp-
lysning; Undervisning; Underholdning; Fjernsynsteateret; Musikk; Film,
og Barn & Ungdom.

15 Et eksempel fra NRKs tidlige historie illustrerer denne tankegangen godt.
Programleder Kjell Arnljot Wiig sa i et intervju i 1967 om programmet Åpen
post: «Om det skulle bli en fortsettelse uten meg, må vi diskutere
programideen, for den er min» (sitert fra David Andersen og Egeland
1993:35). «Programideen» var i denne sammenheng et debattprogram med
to programledere og et panel av debattanter.

16 Dette var en intern evaluering som først ble offentliggjort i 1993. Resul-
tatene presenteres i Tidssignalet 17/93 og i en rapport fra Planavdelingen:
Evaluering av omstillingen i fjernsynet (skrevet av Arild Bakken). Det er
viktig å merke seg at kun en tredjedel av de spurte valgte å svare på spørre-
skjemaet evalueringen var basert på.

Omstillingen ble også evaluert i hovedoppgaven Fra monopol til
marked (1992). Her konkluderer Dag Runar Jacobsen med at omstillings-
prosessen hadde mer preg av retorikk og rituale enn virkelige endringer,
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og at hensikten først og fremst var å signalisere at NRK «gjorde noe» for å
imøtegå ekstern kritikk.

17 Også tidligere har det vært arbeidskonflikter i NRK, blant annet i 1956,
1975 og 1986. Etter at NRK ble stiftelse og Norsk Journalistlag en sentral
fagforening, ble imidlertid arbeidskonfliktene mer regelmessige og tilspis-
sede (Ottosen 1996).

18 Observasjonene her stammer fra presseomtale og radioomtale 19.8 og
20.8.92.

19 NRK overførte første del av åpningsforestillingen klokka 20.00-21.00. På
tross av at 67 % av Norges befolkning hadde teknisk mulighet til å ta inn
TV2, så de fleste forestillingen på NRK.

20 I 1975 ble Dagsrevyen flyttet fra 20.00 til 19.30.
21 Framstillingen i dette kapitlet er blant annet bygget på en gjennomgang

av samtlige MMI-barometer og sidekommentarer i VG og Dagbladet fra
september 1992 til og med utgangen av august 1993. For en oversikt over
ulike seerundersøkelser, se forøvrig vedlegg 2.

22 «Konkurranseuniverset» er i praksis det samme som TV3s univers. I dette
universet kunne så godt som alle få inn NRK, TV2, TV3 og TVNorge.

23 I denne sammenheng er det interessant å nevne at det i 1994 kom til
konflikt internt i VG om hvordan Schibsted-konsernet skulle dekkes
journalistisk. En artikkel om konflikten mellom Egmont og Schibstedt (VG
19.8.94) ble kuttet på en måte som førte til at journalisten trakk sin signatur.
Hendelsen førte til protester fra redaksjonsklubben mot det de oppfattet
som pålegg om at Schibsted skulle særbehandles. 26.8.94 kunne Klasse-
kampen melde at klubben hadde kommet fram til en avklaring de var
fornøyd med: Schibsted skulle behandles som andre aktører.

24 Høsten 1992 hadde TV2 35-40 % av seertiden der de bare konkurrerte med
NRK, mot 9 % blant dem som kunne ta inn flere kanaler (Melding om
virksomheten i TV2 1992).

25 Scene2 trakk inn 1.8-2 millioner pr. kveld i reklameinntekter mens total-
kostnadene var på 700 000 kroner.

26 Ifølge hitlistene fra MMI/Norsk TV-meterpanel var første delen av Scene2
det mest populære faste programmet på TV2 i 1993.

27 For en orientering om disse undersøkelsene, se vedlegg 2.
28 Uttrykket ‘a licence to print money’ (en lisens til å trykke penger) figurerte

også i den norske TV2-debatten der det ble kreditert til blant annet Rupert
Murdoch og Dan Børge Akerø. Begge har brukt uttrykket offentlig, men
det stammer fra Roy Thomson, den britiske aviseieren som satt med
aksjemajoriteten i Scottish Television fra 1955. Uttrykket var en kommen-
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tar til ITV-systemets suksess, men slo kraftig tilbake på konsesjonærene.
I britisk mediedebatt regnes dette utsagnet som begynnelsen på en
prosess der ITV-systemet ble sterkere regulert og måtte betale større av-
gifter til det offentlige. Slike avgifter er også vanlige i andre europeiske
land.

29 Dette gjelder særlig når vi tar i betraktning at distribusjonen økte i hele
perioden. Distribusjonen økte fra 77 % til 88 % i 1993, og videre til 95 %
ved utgangen av 1995.

30 Redaktørplakaten er en felles erklæring fra Norske avisers landsforbund
og Norsk Redaktørforening (1953, revidert 1973). Erklæringen sier at
redaktøren forutsettes «å dele sitt blads grunnsyn», men har ellers «full frihet
til å forme avisens meninger». Dersom redaktøren kommer i konflikt med
grunnsynet, plikter hun å trekke seg fra sin stilling.

Redaktørplakaten henter sin legitimitet gjennom at den beskytter den
frie meningsproduksjonen, og innledes med følgende formulering: «En
redaktør skal alltid ha pressens ideelle mål for øye». Videre heter det at
«Gjennom sin avis skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons-
og opinionsformidling».

31 Aksjene var fordelt med 33,32 % på Schibsted og 2 % på Schibsteds styre-
formann Tinius Nagell-Erichsen.

32 Programrådet ble oppnevnt i oktober 1992 av Kulturdepartementet og
skulle i prinsippet ha samme funksjon som Kringkastingsrådet hadde
overfor NRK. Rådet avholdt sitt første møte i januar 1993, og uttrykte da
anerkjennelse for  måten TV2 var kommet i gang på (Melding om virk-
somheten i TV2 1992 og Aftenposten 28.1.93).

33 Dette kommer blant annet til uttrykk i TV2s årsmelding for 1995 der det
heter: «TV2s styre har i 1995 igjen slått fast at selskapet står fast ved den
konsesjon som TV2 arbeider under og ved forpliktelsene som allmenn-
kringkaster».

34 Brev av 23.2.1995, inntatt som vedlegg i St. meld. 24 1994-95.
35 Antall årsverk i TV2 ved utgangen av hvert år var, i følge årsmeldingene:

1991: 8; 1992: 210; 1993: 250; 1994: 300; 1995: 320.
36 Egmont eide på det tidspunkt 51 % av aksjene i Viscom.
37 Dette gjelder blant annet Komistudio (Mot i Brøstet, Radio2), Riksdan A/S

(Riksdan), Arve Juritzen (TV2 hjelper deg), Wegelius (Med nebb og klør,
Bot og Bedring), TV-Inter (Søndagsåpent, Nåde den som tror) og Meter
film/Nordic Entertainment (Jeopardy).

38 Aftenposten svarte med å inngå et samarbeid med TV3 om tekst-TV-
annonser i desember 1993.
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39 Tallene for markedsandeler og dekning  i dette og følgende avsnitt stam-
mer fra MMI/Norsk-TV-meterpanel. Tallene refererer, dersom ikke annet
er oppgitt, til oppslutning i Riksuniverset.

40 I NRKs måldokument fra 1992 ble det satt opp en målsetting om at NRK
skulle ha «daglig oppslutning fra et flertall i befolkningen». I årene 1993-
95 hadde NRK en daglig oppslutning på henholdsvis 63 %, 62 % og 62 %.

41 På fredager i beste sendetid var NRKs markedsandel i 1995 58 % (mot 24 %
for TV2). Lørdager var den hele 65 % (mot 20 % for TV2).

42 I årene 1993-1995 lå Dagsrevyens personrating stabilt på henholdsvis
29 %, 28 % og 28 %. Dagsrevyen sto dessuten like sterkt i konkurranse-
universet som ellers i befolkningen i 1995 (NRK Nyhetsbrev 8/95).

43 Som vist i forrige kapittel var forskjeller i markedsandel mellom NRK og
TV2 i TV2s univers bare 7 % i 1995. Der folk også kunne ta inn kabel- og
satellittkanaler (TV3-universet), var imidlertid forskjellen mellom NRK og
TV2 11 %.

44 Se for eksempel MMI-undersøkelsen som er referert i Aftenposten
18.11.94.

45 I 1995 kjøpte NRK visningsretter til samtlige av Norsk Films filmer fram til
tidlig på 1990-tallet.

46 I Storbritannia drev for eksempel konkurransen mellom ITV og BBC
prisen på Dallas opp fra $29 000 til $60 000 pr. episode (Shew 1992:67).

47 Særavgiften var en avgift på mottakermateriell som hadde eksistert siden
1948, og som hadde gitt NRK store tilleggsinntekter i kjølvannet av TV2s
etablering og den allmenne ekspansjonen på fjernsynsmarkedet.

48 Informasjon om dette finnes blant annet i Nordvisjonsnytt 5/95, 8/95, 12/
95, 22/95, 26/95, 11/96 og Tidssignalet 17/94.

49 Se Journalisten 2/94, VG 21.2.94 og TVNorges Klart svar 9.2.94.
50 Under streikene i 1993 og 1994 var avisenes leserbrevspalter fulle av

protester mot NRK og lisensavgiften (se f.eks. Dagbladets Kort & Godt
16.6.94). I denne forbindelse kom det også en strøm av henvendelser til
Forbrukerrådet og NRK fra folk som ikke ville betale full lisens.

51 Se blant annet TV2s årsmeldinger og Nordvisjonsnytt 6/94.
52 Styreformannen i NRK, Trygve Ramberg, hevdet i 1995 at Førde var «en K-

sjef som har sett politiske muligheter og foretatt strategiske valg» (NRK
Nyhetsbrev 5/96).

53 Se St. meld. 46 1994-95 - vedlegg 1: Brev av 16.3.95 fra NRKs styre.
54 I Norkring skulle NRK i første omgang ha 60 % av aksjene, mens Telenor

hadde 40 %. Etter tre år skulle Telenor kjøpe seg opp i 90 % av aksjene
(NRK Nyhetsbrev 7/96). Salget av sendenettet til Telenor ga inntekter i
form av avlastninger på NRKs investeringsbudsjett.
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55 Ifølge NRK var dette dobbelt så mange som i Sverige og Danmark, og
Norge var blant «de verste» i Europa.

56 Brev av 16.3.95, vedlegg til Ot. prop. 69 1994-95.
57 I 1995 kom det blant annet en forespørsel fra det amerikanske medie-

konsernet United International Holdnings som var interessert i å starte et
nytt TV-tilbud basert på stoff fra NRKs arkiver (Klassekampen 14.9.95).

58 De første 17 titlene dekket hovedsakelig sport, underholdning, barnepro-
grammer og programmer om kongehuset. Bestselgeren var «Olympiske
høydepunkter» i norsk og engelsk versjon som ble solgt i 40 000
eksemplarer.

59 Forskrift om sponsing mv. av kringkastingsprogram 1991.
60 På et kringkastingsrådsmøte i juni 1996 ble det i tillegg antydet andre

inntektsområder, f.eks. investering i andre selskaper, kommersiell utnyt-
telse av tekst-TV med interaktivitet, spill og samfunnsinformasjon, og
større muligheter til sponsing av toppidrett og store begivenheter (Aften-
posten 21.6.96).

61 NRK har også bidratt med materiale til flere CD-Rom-produksjoner, og har
uttrykt interesse for å digitalisere deler av arkivmaterialet sitt (NRK
årsberetning for 1995).

62 I evalueringen som ble gjennomført i fjernsynet i 1993, mente 45 % av de
som svarte på spørreskjemaene at arbeidsmiljøet i egen avdeling var blitt
dårligere, 44 % mente personalpolitikken var blitt dårligere og 40 % mente
at utøvelsen av ledelse var blitt dårligere (Tidssignalet 17/93, se forøvrig
kapittel 3).

63 Det er skrevet lite om programlegging i nordisk medieforskning. Viktige
unntak er Søndergård 1994, Hødnebø 1995 og Ytreberg 1996b. Se ellers
Gitlin 1994, Paterson 1990, Willams 1975, Ellis 1982.

64 For å kunne begynne programmene til faste tider er det nødvendig å bruke
mellomstoffet (reklame, programinformasjon mv.) kreativt. Både egen-
produserte og innkjøpte program varierer i lengde. Ulike land har også
ulike standardlengder. På grunn av romslig tid til reklame er amerikanske
«timelange» serier bare på 46 minutter, mens de britiske er på 52 minutter.

65 Fram til 1989 var mønsteret slik: Mandag spillefilm, tirsdag fjernsynsteater,
onsdag komikveld, torsdag serie, fredag detektime, lørdag underholdning
og søndag sportsrevy.

66 Eksempel: «I Refleks i dag viser vi Forbrukermagasinet, som fortsetter sin serie
om kjøpsrettigheter». For øvrig bruker alle fjernsynskanaler fellesvignetter til
å binde sammen program som sendes på ulike tidspunkter, f.eks. Frigjørings-
jubileet, OL på Lillehammer og Grieg-året. Slike vignetter kan også være
sesongbetonte, slik som The Julekalender, Valgkamp 92 eller Påskenøtter.
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67 Disse målene likner de som finnes i andre land. I DR var målet for
eksempel å ha kontakt med et millionpublikum to ganger per kveld og nå
alle seere i løpet av ei uke (Søndergård 1994).

68 Situasjonen i USA er illustrerende her. På tross av mye snakk om
målgrupper, driver de store nettverkene aggressiv motprogrammering for
å sikre seg et størst mulig publikum. Ford og Ford (1993) bemerker det
absurde i at et publikum på 10 millioner ikke oppfattes som verdifullt i
dette systemet; program med en slik rating blir nesten automatisk
kansellert, selv om de når grupper som ikke fanges opp av andre program.

69 MMI-målingene tar ikke hensyn til fjernsynsseing på hytter og landssteder.
Dette kan bety at seertallene om sommeren er kunstig lave.

70 Utvalget for denne analysen er fire uker hver høst: 7. oktober – 3.
november. Dette er de samme ukene som i undersøkelsen av NRK og TV2s
programtilbud (se kapittel 9 og 10), samt ei uke på hver side. For en
nærmere beskrivelse av programklassifiseringen som er brukt, se
programtypologien i vedlegg 3. «Lettere» omfatter programkategoriene
sport, underholdning, lett fakta og fiksjon, mens «tyngre» omfatter de
øvrige program. I denne sammenhengen er den årlige TV-aksjonen klassi-
fisert som «lett», og bare program som varer mer enn fem minutter er med.

71 Plasseringen av Ut i naturen gir en god indikasjon på hva det betyr å ligge
etter Dagsrevyen. Høsten 1992, da Ut i Naturen var plassert klokka 20.30, var
det bare unntaksvis blant de ti mest sette programmene på NRK. Året etter var
Ut i Naturen flyttet fram til etter Dagsrevyen, og var da inne på «ti-på-topp»-
lista hver uke. Svært mange av programmene som ligger etter Dagsrevyen
havner også på listene over mest de sette programmene i løpet av året.

72 I land der det er vanlig å ha en lengre lunsjpause, er forholdet litt
annerledes: ifølge Hødnebø (1995) regnes lunsjen som en «prime-time nr.
2» i Frankrike.

73 Jeg har inkludert reklame fordi dette er en betydelig programkategori på
de private kanalene. Jeg har imidlertid ikke tatt med mengden program-
annonsering, trailere osv. da dette er upresist angitt i de kildene jeg har
basert klassifiseringen min på.

74 BI-professor Rolf Høyer uttrykte det slik i en typisk kritikk i Dagbladet
29.3.93: «NRKs anstrengelser for å få høyest mulig seertall fører til at de ikke
skjøtter sine allmennkringkastingsoppgaver like godt som før». For andre
eksempler, se tidligere fjernsynsdirektør Tor Strand i Aftenposten 2.2.93,
filmfotograf Knut Vadseth i Aftenposten 7.3.95 og professor i medie-
vitenskap Peter Larsen i Aftenposten 11.10.95.

75 Allerede her viser klassifikasjonsproblemene seg. Jeg har klassifisert et
«infotainment»-program som Par-i-Bol (sendt høsten 1992 som et samar-
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beid mellom nyhetsavdelingen og underholdningsavdelingen) som «un-
derholdning», men ser at dette også kunne vært klassifisert som «lett fakta»
i min typologi. En eventuell annen klassifisering av program av denne
typen ville imidlertid ikke ha endret de hovedtendensene som kommer
fram i undersøkelsen.

76 Andelen fiksjon på NRK lå omtrent på linje med det som ble vist på
«toerkanalene» til BBC og SVT: NRK 26  %, SVT2 og BBC1 24  %.

77 Dette gjaldt blant annet Norge Rundt som i februar 1992 ble flyttet
permanent til regionsentralen i Bergen, Schrødingers katt som ble produsert
i Trondheim og Du skal høre mye som ble produsert i Tromsø.

78 Det klassiske NRK-eksemplet er Kvitt eller dobbelt, som er bygget på det
amerikanske formatet Sixtyfour Million Dollar Question (Theisen 1993).
NRKs situasjonskomedier har også i høy grad vært basert på utenlandske
konsepter; Fleksnes og Fredrikssons fabrikk var for eksempel basert på
britiske manus. Sesam stasjon er et eksempel på at også NRK produserer
på lisens, mens flere av lørdagsprogrammene i perioden som diskuteres
her har vært bygget rundt innkjøpte formatrettigheter. Tande-på-pro-
grammet høsten 1992 var bygget opp rundt det tyske konkurranse-
konseptet Wetten das, Klar-ferdig-Jobb bygget på det danske konsept To
fag frem, og til Skal – skal ikke kjøpte NRK inn et brasiliansk dilemma-
format som tidligere var testet ut på svensk og dansk TV.

79 De to seriene hadde i gjennomsnitt 995 000 og 884 000 seere per episode
(NRK 1994-96: 8).

80 Den ungdommelige profilen ble blant annet manifestert gjennom at
Rondo var det første TV-programmet i Norge som tok i bruk internettet
som en sentral kommunikasjonskanal. Dette er igjen fulgt opp i NRK2s
ungdomssatsing høsten 1996 der internett, web-program osv. brukes til
profilering av kanalen.

81 NRKs markedsandeler i de to OL-ukene var henholdsvis 77 % og 78 % (mot
53 % i gjennomsnitt for året 1993), og åpnings- og avslutningsseremonien
hadde en oppslutning på nær to millioner seere.

82 Dette gjaldt for eksempel de månedlige undersøkelsene som Opinion
utførte for Aftenposten (se blant annet Aftenposten 21.3.95).

83 Dette gjaldt for eksempel de månedlige undersøkelsene som Opinion
utførte for Aftenposten.

84 Daværende leder i Kringkastingsrådet, Ole D. Mjøs, uttalte for eksempel
i 1993 at TV2s satsing på distriktene i nyhetssendingene hadde gjort dem
«farlig gode» sammenliknet med NRK-Dagsrevyen (Dagbladet 2.7.93).

85 Til å begynne med var det små forskjeller mellom kanalene. Også TVN
skåret høyt, men dette endret seg etter at Per Ståle Lønning gikk over til
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TV2. I undersøkelsen for mai 1995 svarte 49 % at TV2 hadde de beste
debattprogrammene, mot 24 % for NRK (Aftenposten 19.5.95).

86 Ifølge VG 28.11.92 var utgiftene bare på 150 000 kroner per program. TV2s
programavis 1996 oppgir at Holmgang gikk ut av vårsesongen 1996 med
en markedsandel på 50 %.

87 Høsten 1996 var Dokument2 tilbake som et ledd i en forsterket dokumen-
tarprofil.

88 TV2 forsvarte seg med at ingen av forhandlingene ble sendt direkte og at
alle koder og mulige signaler til medhjelpere utenfor var fjernet (intervju
med Arve Løberg i Aftenposten 5.11.94 og innlegg av Bjarne Berg i Aften-
posten 10.11.94). Denne versjonen ble seinere akseptert av TV2s program-
råd (TV2s årsmelding 1994: 6).

89 NRKs nyhetssjef Tom Berntzen har i flere sammenhenger offentlig kritisert
TV2s nyhetssjef Bjarne Berg for hans polemiske utspill og nyhets-
vurderinger. Etter at TV2 overførte opptak av forhandlingene under
flykapringen i november 1994, kritiserte Berntzen Berg for at han for at
han: «ved sine uttalelser og sin praksis bevisst ønsker å kommersialisere
TV-journalistikken, og dermed nyhetene, selv i en TV-kanal som er
opprettet og gitt konsesjon som allmennkringkaster» (Aftenposten 11.11.94).
I VG 15.8.94 utrykker Berntzen at han er sterkt uenig med Berg i synet på
nyheter som underholdning. Etter hans syn er det stor forskjell på å
underholde og bli oppfattet som underholdning: «Et nyhetsinnslag kan
være spennende og godt. Da underholder det seeren. Selv om vi satser på
seriøsitet betyr ikke det at vi må være kjedelige».

90 At TV2 har markert seg på fiksjonsområdet, bekreftes i undersøkelser av
den typen som Opinion har utført for Aftenposten; her etablerte TV2 seg
tidlig som den kanalen flest syntes var «best» på spillefilmer og serier (se
for eksempel Aftenposten 21.3.95).

91 Ifølge TV2 kostet serien rundt 400 000 kr per episode i 1995.
92 Historien fortelles i TV2s egen bakom-film om The Julekalender som ble

vist 13.4.95
93 Oppslutningen kulminerte lille julaften da nesten 600 000 fulgte nest siste

episode (Programbladet 14/15 1995). Dette er et svært høyt tall: en av TV2s
andre suksesser høsten 1995, håndballkampen Norge-Danmark, trakk 813
000 i september (uke 38), og denne lå sentralt plassert i beste sendetid.

94 Ford & Ford (1993: 95) anslår at prisen på en prime-time serie fra USA
koster 5-10 % av det det ville koste å produsere den i et europeisk land.
Liknende anslag gjøres også i det norske fjernsynsmiljøet. Lasse Hallberg
i TV3 sier til Aftenposten 18.9.94 at en enkel studioproduksjon laget i
Norge koster ti til tyve ganger så mye som innkjøpt utenlandsk.
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95 Dette presset må i perioden som diskuteres her sees i forhold til TV2s høye
inntjening. Som vist i kapittel 5 ble det i kjølvannet av driftsoverskuddene
i 1994 og 1995 avsatt større midler til programproduksjonen enn det som
var tilfellet de første årene.

96 Danmark har for eksempel den omfattende koordineringsavtalen mellom
DR og TV2 kommet under press mot midten av 1990-tallet (Nordvisjons-
nytt 14/95). Dette var noe av bakgrunnen for at DR fikk en ny kanal, denne
begynte sine sendinger 30. august 1996. I Sverige ble SVT1 og SVT2
restrukturert til komplementære kanaler fra 1996, og i Finland er også de
to YLE-kanalene organisert som ett system. Denne modellen kjenner vi
også fra BBC og ITV/Channel 4 i Storbritannia og fra andre offentlige og
private kanaler.

97 Britisk programstatistikk viser for eksempel at på tross av at BBC flere
ganger har lagt om programprofilen for å hevde seg i konkurransen, var
det på begynnelsen av 1990-tallet fortsatt store forskjeller mellom kana-
lene. En indikasjon var at BBC1 i 1992/93 sendte 43 % faktastoff i beste
sendetid, mot ITV-nettverkets 29 % (BBC Annual review 1992/93). Se også
Williams 1975, Nossiter 1986 og Syvertsen 1992 for analyser av utviklingen
i Storbritannia; Hellman og Sauri 1994 for Finland; NORDFAG 1993,
Hultèn 1994 og Hillve 1994 for Sverige, og Søndergård 1994, Rasmussen
1991, og Nielsen og Nordahl Svendsen 1993, for Danmark.

98 Blant dem som hadde tilgang til kabel- og satellittkanaler, økte de to
kanalenes markedsandel fra 45 % til 57 % i årene 1992-95, og for landet
som helhet fra 72 % til 74 % (MMI/Norsk TV-meterpanel, TV3-universet
& Riksuniverset).
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156, 160, 174, 187, 201, 204,
226, 243, 265, 267, 268

Dallas 265
Danmarks Radio (DR) 61, 62, 132,

142, 171, 172, 233, 243, 270
dansk TV2 61, 62, 75, 123, 270
De syv søstre 156, 211, 212
Debatt21 151
debattprogram 80, 201, 202,

207, 232, 262
dekning (reach) 241
Derrick 181
Detektimen 128, 153, 181, 266
Dette er ditt liv 149
Diesen, Anne Torjussen 49
digitalisering 107, 111, 112
distribusjon 26, 27, 31, 36,

37, 86, 96, 107, 108,
110, 112, 113

distriktsfjernsyn 53, 54, 100, 104
distriktskontor 176
Dokument2 59, 150, 202,

203, 207, 269
Dokumentar 186
dokumentar 32, 106, 127,

142, 169, 172, 174, 176, 183,
184, 186, 194, 202, 227, 232

DR (se Danmarks Radio)
drama (se også fiksjon) 32, 48,

56, 73, 84, 101, 142, 180,
182, 190, 194, 211, 213, 232

Du skal høre mye 268

E
EastEnders 180
EBU 218, 244
Egmont 34, 66, 67, 68, 81, 82,

90, 264
Eikvil, Egil 107, 191
Eliassen, Ole E. 219
Endelig fredag 153
enerett (TV2s på det nasjonale

reklamemarkedet) 26, 35, 36, 37,
68, 77, 78, 85, 86, 87, 88, 93

enterprise 36, 89, 213, 214, 228
Entertainment tonight 215
Ettermiddagsnytt 159
europeisk regelverk 37
Eutelsat 28

F
FAFO 30, 185
fagforening 46, 100, 263
faktaprogram 128, 168, 169, 172,

173, 194, 195, 196, 197, 218,
222, 227, 235, 246, 267

Fangene på fortet 153
Farverådet 26
fiksjon (se også drama, film)

59, 99, 128, 131, 147,
157, 159, 160, 166,  171, 172,
181, 183, 186, 190, 194, 195,
196, 197, 199, 200, 208, 212,
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216, 222, 228, 232, 235, 246,
267, 269

film 18, 59, 80, 99, 112, 145, 159,
161, 172, 181, 182, 187, 189,
194, 198, 206, 212, 235

Filmguiden 205
Fjernsynskjøkkenet 127
Fjernsynsteateret  48, 127, 179, 188,

227, 266
Flatland, Hallvard 133, 153
Fleksnes 268
folkeopplysning 43, 175, 222
Folkvord, Erling 109
For galleriet 62
forbrukerprogram 207, 222
Forbrukerrådet 265
fotball-VM 100
FOX Network 154
Frasier 208
Fredrikssons fabrikk 181, 268
Fremskrittspartiet 31, 32,

53, 100, 102, 108
Fridemokratene 102
Frifant 175, 177, 183
Fritt spillerom 175
Fritt valg 261
Fürst, Kalle 106, 158, 159,

182, 183
Førde, Einar 53, 64, 72, 87,

95, 103, 104, 105, 109, 114,
135, 185, 234, 265

G
Gjerde, Bjartmar 42, 44
Glad, Karl 185
Glans, Lars 134
God Ettermiddag Norge 59, 72,

123, 146,  243
God morgen Norge 79, 157,

206, 215, 218
Goldin, Angela 70
Gran-Olsson, Olav 80
Grand prix 185, 218
Grip ordet komiker 145

Gundersen og Grønlund 129

H
Hallberg, Lasse 269
Harborg, Ole Kristen 150
Hauge, Jan Otto 102
Haukvik, Arne 101
Helle-Valle, Kristin 123, 125,

158, 208, 210, 212, 216, 217
Hjemme hos Paus 153
Hold hodet kaldt 215
Holmgang 59, 64, 150, 202, 269
Holter-Hovind, Bjørn Atle

34, 58, 66, 67, 71
Hugo 215
Hverdagsliv129, 130
Høyre      28, 29, 100, 101, 108, 109
Haagensen, Yngve 185

I
I de beste familier 129, 180
Ims, Maiken 175
Institutt for sosiologi

(Universitetet i Oslo) 30
interaktiv 96, 112, 114
internett 96, 112, 268
ITV 75, 141, 264

J
Jensen, Arne A. 71, 82, 92, 203, 205
Jensen, Erik D. 82
Jeopardy 147, 213, 215
Johansen, Viggo 52
journalistisk (TV som journalistisk

medium) 12, 38, 74, 77,
82, 83, 94, 173, 175, 176, 222,
229, 232

Julsrud, Karin 182
Juritzen, Arve 207, 264

K
kabel-TV 26, 28, 31, 64, 68, 78,

86, 107
Kinnevik 31, 93
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Kjærnes, Geir 67, 155
Klar-ferdig-Jobb 268
Klart Svar 64, 155
Kleveland, Åse, kulturminister

34, 54, 60, 68, 87, 100, 101
Komistudio 209, 264
kommersiell 26, 37, 38, 53,

57, 66, 74, 82, 83, 84, 87, 103,
107, 109, 122, 229, 232

konkurranseprogram
213, 215, 220

konkurranseuniverset 63
konsesjon 25, 34, 39, 58, 85, 86,

123, 138, 201, 205, 213, 221,
231,  261, 264

konsesjonsvilkår 35, 36, 37,
77, 83, 84, 88

Kringkastingsrådet
62, 164, 264, 266, 268

Kristelig Folkeparti 29, 105
Kristelig kringkastingslag 30
Kulturdepartementet 34, 35, 64,

68, 77, 83, 84,  86,  92, 100, 102,
103, 105, 108, 109, 113, 184,
194, 231, 264

kulturkomité (Stortingets) 84, 103
Kulturoperatørene

174, 175, 177
kulturprogram 35, 36,  54, 73, 105,

106, 160, 161, 167, 170, 171, 173,
174, 175, 176, 178, 184, 188, 189,
194, 196, 205, 206, 207, 208, 218,
227, 232, 233, 235, 246

Kveldsaktuelt 151, 173
Kveldsnytt 131, 145
Kvitt eller dobbelt 268

L
Langslet, Lars Roar 28, 29, 262
Larsen, Jan Erik 114
legitimitet 18, 20, 21, 51, 53, 55,

56, 75, 78, 83, 89, 93, 95, 101,
104, 106, 112, 114, 121, 173,
178, 201, 203, 225, 227, 230, 231

Lie, Nils Gunnar 52, 60, 202
lisens 16, 17, 19, 21, 44, 45, 53,

54, 56, 64, 75, 100, 101, 102,
104, 108, 109, 113, 114, 121, 138,
142, 157, 161, 171, 172, 182, 183,
191, 227, 228, 229, 230, 234, 261,
265

LO 30, 185
lokal-TV 32, 68, 85, 86, 87, 88
lokalisering (TV2) 33, 37
Lykkehjulet69
Løberg, Arve 86, 150, 269
Løchstøer, Hanne 47, 165, 177, 183
Lønning Direkte 202
Lønning og Staff 155, 202
Lønning, Per Ståle 269

M
M 202
magasinprogram 79, 176, 178,

206, 217
Magnus, Anders 202
mangfold 119, 131, 225, 233
Markeds- og

mediainstituttet 63, 240
markedsandel (share) 241
markedsføring 133, 186, 187,

188, 189, 190, 204, 211, 219, 221
Mebust, Hans 187
Mellom frontene 181
mellompartiene 109
merchandising 111, 229
Meter film/Nordic Entertainment

264
Midt i Smørøyet 125, 183
minoritet 36, 101, 218
Mjøs, Ole D.268
monopol (NRK) 11, 13, 15, 16,

25, 26, 27, 28, 39, 42, 45, 47,
70, 120, 123, 145, 146, 164, 203

Mot i Brøstet 69, 147, 153,
208, 216

motprogrammering 106, 120,
132, 141,  149, 150, 151, 152,
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155, 161, 163, 171, 233, 234
MTV 132
Murdoch, Rupert 28, 65, 154, 263
Murphy Brown 208
målgruppe 120, 122, 126, 132,

133, 136, 157, 160, 161, 164,
175, 183, 188, 189, 190, 267

N
Naboer 129
Nagell-Erichsen, Tinius 81, 82 264
Nakken, Eldar 126, 205, 207, 220
nasjonalt forsvarsverk (se norsk

kultur)
naturprogram 128, 169
NBC 141, 234
Nes, Otto 45
Nettverk 220
NHO 185
Nielsen-byrået 240, 241
Nilssen, Kent 46, 97, 105, 124,

125, 128, 132, 164, 181
Nordisk dokumentar 186
Nordisk Film 90
Nordisk televisjon Norge 33
Nordli-Mathisen, Vidar 215
Norge Rundt 149, 152, 176, 220
Norges Handelsstands

Forbund 30
Norges Husmorforbund 61
Norges Idrettsforbund 30
Norgeskanalen 87
Norgesnettet 34
Norkring 108, 110, 265
Norsk ballettforbund 30
Norsk Film 265
Norsk Journalistlag 53, 72,

73, 263
norsk kultur (forsvar av)    28, 29, 32,

35, 36, 56, 74, 75, 101, 112, 184,
185

Norsk lokal-TV 108
Norsk lytterforening

for radio og television 26

Norsk Monitor 134
Norsk musikerforbund 99
Norsk Roxkringkasting 128
NRK mot år 2000 43, 44
NRK Weekend 62, 152
NRK2 95, 98, 104, 105, 106,

107, 108, 109, 126, 127, 173,
178, 188, 189, 233

Nydalen Studios 81, 90
nyheter (se også Dagsrevyen,

TV2-nyhetene)    30, 35, 36, 54,
56, 59, 60, 61, 66, 70, 71, 72,
73, 74, 79, 80, 82, 84, 87, 90,
96, 99, 106, 126, 127, 130,
131, 142, 145, 146, 149, 151,
157, 161, 169, 172, 173, 174,
185, 186, 194, 200, 201, 204,
212, 218, 219, 220, 222, 227,
228, 232, 235

NYPD Blue 212
Nå eller aldri 153, 214, 215
Nåde den som tror 207

O
Offshore 180, 181
OL på Lillehammer

53, 101, 184, 266, 268
Olsen-banden 156
Opp med Norge 185
Oppdraget 153, 215
Opsahl, Arve 209
Orkla 34, 83, 87
OSV 217
Hauge, Jan Otto 102

P
Pan 145
Par-i-Bol 62, 129, 153, 268
parabol 31, 71, 86, 107
politisk oppslutning (se legitimitet)
prime time (se beste sendetid)

43, 49, 61, 80, 132, 159, 160
privat 18, 20, 21, 26, 27, 30,

31, 36, 37, 45, 54, 88, 89, 109,
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173, 186, 221, 228, 231,  232,
234, 267

privilegium (se også enerett,
 monopol) 15, 16, 18, 20,
36, 37, 54, 75, 83, 86, 93,
111, 113, 121, 200, 225, 231

produksjonsselskap 58, 67, 77,
81, 89, 90, 103, 122, 190, 201,
213, 214, 215, 228

programforpliktelse 16, 18, 19,
20, 36, 37, 54, 75, 78, 89, 121,
225, 230

programrådet (se TV2s programråd)
programtilbud 12, 17, 49,

77, 79, 84, 85, 120, 135,
138, 141, 151, 152, 154, 155,
161, 163, 164,165, 171, 183,
186, 188, 189, 193, 194, 195,
212, 216, 227, 231, 232, 235,
243, 244

promotering (se markedsføring)
Prosjekt TV2 34
PS 202
public service 37, 38, 114,

128, 142, 161, 180, 203

R
Radio 2 147, 209
Ramberg, Trygve 265
Rampelys 205
Ranelagh, John 123, 212
rating 240, 241
Redaksjon 21 145, 150, 151 173
Redaktørplakaten 264
Rederiet 211
Refleks 128, 149, 174, 176, 266
regional nyhetsending

(se distriktsfjernsyn)
Reisesjekken 64, 155
reklame 16, 18, 19, 21, 25, 26,

27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36,
37, 68, 69, 71, 75, 80, 81, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 101,
103, 121, 123, 129, 132, 136, 

137, 138, 142, 149, 151, 155, 157,
161, 163, 182, 186, 193, 194,
195, 196, 197, 208, 210, 212,
217, 220, 221, 228, 229, 230,
234, 241, 247, 263, 266, 267

reklamefinansiert (se reklame)
Reklameformidling A/S 134
Riksdan 150, 153, 154, 215
riksuniverset 63
Rondo 153, 183, 215, 268
Rubicon 81, 90, 211
Ryen, Thore 209
Rød Valgallianse 109
Rønningen, Trygve

125, 135, 154, 216

S
Saks Film 209, 210, 211
samfunnsorientering 166, 169,

171, 194, 195, 196, 245
samiske befolkning (program for)

36, 183, 184, 218
Samtid 186
Satellite Television Ltd. 28
satellittkanal 25, 27, 28, 68, 64,

69, 78, 85, 88, 107, 236
Scali 181
ScanFact 63, 240
Scene2 69, 70, 153, 214, 263
Schibsted 34, 66, 67, 68, 81,

82, 83, 87, 90, 92, 93, 264
Schrødinger spesial 145
Schrødingers katt 268
seerkurve 125, 131, 150
seeroppslutning 43, 54, 56, 57, 60,

61, 63, 64, 66, 68, 77, 78, 79,
89, 93, 96, 97, 98, 100, 106,
112, 113, 130, 132, 138, 146,
149, 152, 153, 175, 176, 177,
178, 187, 188, 191, 204, 208,
225, 228, 233, 240

seertall 15, 17, 20, 31, 36, 49,
51, 55, 65, 69, 70, 71, 75, 80,
82, 88, 114, 121, 137, 163, 181,
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182, 201, 210, 226, 227, 230,
235, 241, 267

Seinfeld 208
sendeflate (se sendeskjema)
sendeskjema 18, 47, 48, 51, 55,

59, 60, 74, 121, 123, 124, 125,
126, 127, 130, 131, 136, 139,
141, 161, 188, 202, 209, 212,
213, 218, 222, 226, 243, 244

Senterpartiet 29, 101, 105
sentral kveldstid (se beste sendetid)
serialisering (se serie)
serie 18, 97, 127, 128, 159, 172,

178, 179, 180, 181, 194, 198,
208, 209, 211, 232, 235, 266

Sesam stasjon 111, 268
Sheriffen 212
Signaler 205
Signaturen 179
Silke 212, 216
SINTEF 216
Skal – skal ikke 215, 268
Skartveit, Andreas 164, 234
Sky Channel 28, 29, 42, 65
slot 122, 123
Smak av Norge 220
Sommerfugl211
Sosialistisk Venstreparti    103, 109
Sosialkanalen 127, 186
Spelemannsprisen 185
spillefilm (se film)
sponsing 54, 68, 75, 95, 102,

103, 111, 114, 157, 210,
229, 230, 266

sponsor 54, 55, 85, 88, 89, 113
sport 52, 54, 55, 56, 59, 72, 73,

79, 90, 96, 98, 105, 106, 126,
142, 145, 151, 159, 161, 168,
171, 172, 184, 185, 194, 195,
196, 197, 218, 227, 232, 235,
244, 247, 266, 267

Statens museumsråd 30
Johnsen, Ivar Steen 133
stiftelse (NRK) 44, 53, 109

Stjerner i sikte 153
Stortinget 32, 33, 64, 86, 88,

105, 108, 109, 201
Strand, Tor 267
streik53, 72, 99, 100, 102
stripping 126
Strømme, Harald 65, 68, 123
Studs 215
SuperQuick 69
Sveip & Seinsveip153
Sveriges Televisjon (SVT)   105, 171,

243, 268
SVT (se Sveriges Televisjon)
særavgift 100
Sølsnes, Terje 186
Søndag 174
SøndagsÅpent 207
såpeopera 142, 180

T
Takk skal du ha 153
Tande-P 129
Tande-på-programmet 62, 64, 268
tekst-TV 90
Telenor 87, 104, 110, 112, 265
Televerket 67, 85
Gleditsch, Knut Th. 52
The Julekalender

209, 210, 211, 215, 266, 269
Thomson, Roy 263
Tidssignalet 50
Til debatt 151
Tippekampen 98
Tjueen 151, 173
Torjussen, Anne Diesen 49
Travellin’ Strawberries 210
Tre kronor 211
troverdighet 20, 54, 55, 70
TV+ 87, 92, 93, 132
TV-akademiet 188
TV-flax 69, 70
TV-Inter 264
TV-meter 240, 241
TV-Norge 34, 63, 133
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TV-Torget A/S 91
TV2 hjelper deg 205, 207
TV2 under stiftelse

34, 35, 38, 85
TV2-Nyhetene 70, 74, 149, 151,

201, 204, 218
TV2s programråd 84, 264, 269
TV3 31, 52, 63, 68, 69, 77,

85, 88, 96, 123, 132, 156, 158,
159, 189, 209, 236, 270

TV4 60, 75, 91, 262
TVNorge 31, 52, 64, 65, 67,

68, 69, 74, 77, 78, 85, 86, 87,
88, 93, 96, 152, 153, 154, 155,
156, 186, 189, 193, 195, 197,
198, 200, 209, 243

tyvtitter 102, 106, 108

U
U 97, 174, 182
underholdning

18, 54, 56, 59, 60, 70, 72,
77, 79, 80, 82, 84, 92, 96, 99,
131, 138, 142, 146, 147, 152,
153, 156, 160, 167, 169, 170,
171, 177, 178, 185, 186, 190,
194, 195, 196, 197, 204, 205,
213, 214, 215, 220, 222, 228,
232, 235, 246, 266, 267, 269

undervisning 54, 106, 107,
112, 142, 167, 170, 171, 176,
178, 188, 189, 190, 233, 246

ungdom (som publikumsgruppe)
30, 50, 56, 75, 80, 84, 97, 98,
105, 135, 136, 159, 169, 182,
183, 189, 190, 211, 216, 218

ungdomsprogram 97, 169, 182, 183,
194, 216, 232, 247

United International
Holdnings 266

univers 63, 64, 241
Ut i naturen 128, 149, 174, 267

V
Varuhuset 211
Veiteberg, Jorunn 175
Vestavind 129, 180
video-på-bestilling (video-on-demand)

91, 112
Viscom 90, 211, 264
Vital 83
VTV 216
Været 149

W
Wathne, Davy 203
Wegelius 209, 217
Wesenlund, Rolv 34
Wetterstad, Roy 102
Wiese153, 183, 215
Wiig, Kjell Arnljot 262
Willoch, Kåre 29

X
X-files 97, 211, 216
X-press 205, 215

Y
YLE 270

Ø
Ønskebildet145
Øyenvitne 150

Å
Aamot, Kjell 67, 68
Aavatsmark, Tordis

124, 152, 154, 156, 178, 179
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